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ΜΑΖΙ για το αεροδρόμιο

Δημοτική Αρχή και 
επαγγελματίες
Στις 28 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του δήμου Πάρου με 

επαγγελματικούς φορείς του νησιού μας, για την προσφυγή πολιτών στο 

Σ.τΕ. κατά της επέκτασης απαραίτητων χώρων επίγειας εξυπηρέτησης 

στο νέο αεροδρόμιο Πάρου.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

δημαρχείου Πάρου παρευρέθηκαν σύλλογοι ενοικιαζόμενων δωματίων, ο 

σύλλογος καφεστιατόρων Πάρου, η ένωση ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου 

κ.α. Επίσης, στη συνάντηση που προήδρευσε ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, 

ήταν και η τ. Γ.Γ. Τουρισμού, Βίκυ Λοΐζου, ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, 
Κ. Μπιζάς, με την ιδιότητα του προέδρου συλλόγου ενοικιαζομένων δω-

ματίων και ο πρόεδρος της κοινότητας Αγκαιριάς, Κων/νος Πούλιος.

» ΣΕΛ. 8-9
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ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ

Που βρισκόμαστε 
σήμερα
γράφουν οι Γιώργος Βλαντάς & Τάσος Ζαχαράς

Καθώς πλησιάζουµε την καλοκαιρινή περίοδο της «κανονικότη-

τας» η οποία θα είναι πλούσια σε εκδηλώσεις και δραστηριότη-

τες, είναι χρήσιµο και θεµιτό να ανατρέξουµε στα δύο τελευταία 

χρόνια για να θυµηθούµε το περιεχόµενο και το νόηµα της δρα-

στηριότητάς µας ως συλλόγου πολιτών.

Πέρα από τη συνέχιση της συμβολής μας στην ανάδειξη του 

χώρου του ναού του Απόλλωνα στο ∆εσποτικό, ο σύλλογός μας 

και τα μέλη του κατάφεραν, χάρη στην επιμονή τους, να ιδρυθεί 

σε πλήρη συνεννόηση με τις τοπικές αρχές και άλλες οργανώ-

σεις και συλλόγους, ένας φορέας ειδικού σκοπού προκειμένου 

να δρομολογηθεί το σχέδιο δημιουργίας ενός αρχαιολογικού 

πάρκου στα αρχαία λατομεία Μαραθίου.

Εάν αυτό το έργο πετύχει, όπως όλοι ελπίζουμε, θα είναι ένα 

σπουδαίο επίτευγμα, διότι έτσι στο άμεσο μέλλον θα λειτουρ-

γήσουν δύο αρχαιολογικά πάρκα (∆εσποτικό και Μαράθι) που 

θα αυξήσουν την ελκυστικότητα των νησιών μας από πλευράς 

αρχαιολογίας και πολιτισμού.

Επιθυμούμε επίσης να αναφερθούμε στην επικείμενη έκδοση, 

μετά το Πάσχα, του πρώτου τρίγλωσσου βιβλίου της συλλογής 

«Οι φίλοι της Πάρου και της Αντιπάρου» που επικεντρώνεται 

στον κυκλαδίτικο πολιτισμό και τη γαστρονομία. Αν αυτό το 

πρώτο βιβλίο γνωρίσει την επιτυχία που του αξίζει, η προσπά-

θεια θα συνεχιστεί με άλλους τίτλους που σχετίζονται με τον πο-

λιτισμό και τις δραστηριότητες των κατοίκων της Πάρου και της 

Αντιπάρου. Αυτή η εκδοτική προσπάθεια θα πάρει την σκυτάλη 

από το περιοδικό του φίλου μας Νίκου Αλιπράντη, που άνοιξε 

το δρόμο για τη συγγραφή και διάδοση ιστοριών και διηγήσεων 

των νησιών μας.

Πρέπει επίσης να σταθούμε προσεκτικά απέναντι στη σταθερά 

ραγδαία αύξηση του αριθμού των τουριστών που έρχονται στα 

δύο νησιά μας, πράγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία για το νόημα 

και το μέγεθος της ανάπτυξής τους. Βρισκόμαστε σε ένα σταυ-

ροδρόμι: η αλματώδης ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτή-

των που παρατηρείται αυτά τα χρόνια απαιτεί σαφή σχεδιασμό 

των στρατηγικών επιλογών. ∆εν μπορούμε να συνεχίσουμε να 

αναπτυσσόμεθα ολοένα και περισσότερο, όπως κάναμε μέχρι 

τώρα, προωθώντας κάθε είδους δραστηριότητες, όλες μαζί ταυ-

τόχρονα, και με αλόγιστο, έως και ασύνδετο τρόπο μεταξύ τους.

Στο εξής θα πρέπει να γίνουν επιλογές που αφορούν όχι μόνο 

το μέλλον της τοπικής κοινωνίας, αλλά και όλων των κατοίκων 

των νησιών μας, μόνιμων ή εποχιακών. Από αυτή την άποψη, 

είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε το αυξανόμενο βάρος των μη 

μόνιμων κατοίκων από οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική 

άποψη και να αναγνωρίσουμε τον ρόλο τους ως πολιτών. Ένας 

μεγάλος αριθμός από αυτούς ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα 

στην Πάρο. Εξ ου και η σημασία του δημόσιου διάλογου ανοι-

χτού σε όλους, για όλα τα κοινωνικά θέματα, ιδίως όσον αφορά 

τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι διαδικασίες διαβούλευσης προβλέπονται και είναι υποχρε-

ωτικές από το νόμο, όπως και αλλού σε όλες τις ανεπτυγμένες 

χώρες. Ας τις χρησιμοποιήσουμε, όταν χρειάζεται, στα νησιά μας. 

Αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Η δημόσια συζήτηση απέχει πολύ από το να τελειώσει. Οφεί-

λουμε όλοι να παραδεχτούμε ότι πρέπει να συζητάμε θέματα 

που μας αφορούν όλους στα νησιά μας, χωρίς εχθρότητα, χωρίς 

επιθετικότητα και με σεβασμό προς τις διαφορετικές επιλογές. 

Αυτό είναι ένα βήμα προς τα εμπρός που πρέπει να ενθαρρυνθεί 

και να ενισχυθεί, καθώς ο διάλογος αποτελεί προϋπόθεση για τη 

λήψη βέλτιστων αποφάσεων.

Αυτό είναι και το δίδαγμα που αντλείται από την πρόσφα-

τη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εκδόθηκε 

στις αρχές Απριλίου 2022, με την οποία ακυρώνεται το «Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο ∆ήμου Πάρου» του 2012, στο μέτρο που 

προέβλεπε επέκταση Παροικιάς, Νάουσας, Λευκών και άλλων 

οικισμών, με το σκεπτικό ότι η «φέρουσα ικανότητα» του νησιού 

έχει ήδη εξαντληθεί από τον αυξανόμενο αριθμό κατασκευών 

και από την έντονη αύξηση του τουρισμού. Το Συμβούλιο της 

Επικρατείας υπογραμμίζει ότι μόνο το επιχειρηματικό συμφέ-

ρον ορισμένων ιδιοκτητών δεν θα μπορούσε να υπερισχύσει 

του γενικού συμφέροντος της προστασίας των νησιών και του 

περιβάλλοντος τους.

Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού σε συνδυασμό με βιαστικά 

βήματα ανεπαρκώς προετοιμασμένα είναι αυτά που οδήγησαν 

σε αυτή την ακύρωση και δημιουργούν προβλήματα και στη 

συνέχεια.

Για παράδειγμα, όσον αφορά το νέο έργο του αεροδρομίου, δεν 

ήταν ο (χρήσιμος) δημόσιος διάλογος σχετικά με το θέμα αυτός 

που το έθεσε υπό αμφισβήτηση, αλλά όπως φαίνεται, η έλλειψη 

σοβαρότητας στην προετοιμασία του διαγωνισμού, οι ελλείψεις 

της περιβαλλοντικής μελέτης που εκπονήθηκε χωρίς διαβού-

λευση με τους ενδιαφερόμενους, όπως επίσης οι προσφυγές 

που άσκησαν οι ανταγωνιστές εργολάβοι κατά του μειοδότη του 

οποίου η ιδιαίτερα χαμηλή προσφορά δεν είχε ελεγχθεί δεόντως.

Ο σύλλογός μας θα αναλάβει επίσης πρωτοβουλίες για τη συ-

γκέντρωση χρημάτων για την υποστήριξη των έργων μας. Θα 

επανέλθουμε σε αυτό σύντομα.

Τέλος, μετά από 20 χρόνια ύπαρξης του συλλόγου, κρίνεται 

απαραίτητο να επικαιροποιηθεί το καταστατικό μας. Θα επανέλ-

θουμε και σε αυτό το θέμα.

Υστερόγραφο: Οι Φίλοι Πάρου και Αντιπάρου δεν έχουν κι-

νηθεί νομικά κατά του έργου επέκτασης του αεροδρομίου Πά-

ρου, όπως ενίοτε υποστηρίζεται στον Τύπο.
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Αγαπητοί γονείς,

Σας ενηµερώνω για την έναρξη λειτουργίας του ιδιωτικού µου 
ιατρείου εντός των εγκαταστάσεων του διαγνωστικού 
εργαστηρίου «ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ». 

Η αγάπη και η εµπιστοσύνη σας µου δίνει δύναµη να συνεχίσω 
δυνατά το έργο µου µε νέους ορίζοντες και γνώµονα την 
βελτίωση των υπηρεσιών υγείας των παιδιών του νησιού µας.

Σας ευχαριστώ

Ειρήνη Γιαννάτου
Παιδίατρος

«Ο Παιδίατρος είναι ο Πρεσβευτής των 
παιδιών στην κοινωνία των ενηλίκων» 

Νικόλαος Ματσανιώτης,
Καθηγητής Παιδιατρικής και Ακαδηµαϊκός

1925-2010

Παροίκια Πάρος | iatronisos@gmail.com

Τ: 22840-24055 • 22840-28305
6947-693321

Έλεος! Αλλά για 
ποιους;

Με αφορμή δημοσιεύ-
ματα και αναρτήσεις στον 
ηλεκτρονικό τύπο και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης για τις  αναβολές  συ-
νεδριάσεων της Κοινότη-
τας Παροικιάς έχουμε να 
επισημάνουμε    τα παρα-
κάτω:

1. Οι συντάκτες σκόπιμα δεν αναφέρουν ποιων 
η συνεχής απουσία δημιουργεί προβλήματα στις 
συνεδριάσεις της Κοινότητας, οι οποίοι   είναι σύμ-
βουλοι της παράταξης Κωβαίου.

2. ∆εν θυμόμαστε ανάλογη ευαισθησία στις δε-
κάδες προτάσεις της Κοινότητας που εδώ και 3 
χρόνια δεν  απαντώνται από την ∆ημοτική Αρχή 
ούτε έρχονται για συζήτηση στο ∆ημοτικό Συμ-
βούλιο. Είναι γνωστό ότι οι Κοινότητες έχουν γνω-
μοδοτικό χαρακτήρα και όχι αποφασιστικό.

Άρα η αντικειμενική κρίση θα έπρεπε να «στήνει 
στο τοίχο»  αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να 
εκτελούν:

Αυτούς που για μια ακόμα χρονιά αφήνουν την 
πρωτεύουσα και πύλη του νησιού όπως αρέσκο-
νται να λένε:

· Χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση που να 

βελτιώνει την καθημερινότητα κατοίκων και επι-
σκεπτών

· Με κατεστραμμένο οδικό δίκτυο
· Χωρίς διαγραμμίσεις πεζών και χώρων στάθ-

μευσης
· Με πεζοδρόμια παγίδες, όπου υπάρχουν
· Χωρίς δημοτικά  WC στο κέντρο της πόλης
· Χωρίς πρόβλεψη αξιοποίησης της δημοτικής 

περιουσίας στο κέντρο της πόλης (δημοτικό κα-
φενείο)

· Με εγκαταλειμμένους τους αρχαιολογικούς χώ-

ρους 
Είναι δεδομένο ότι κάποιοι ακόμα δεν μπορούν 

να χωνέψουν ότι ο Παριανός λαός έδωσε την Κοι-
νότητα Πάρου με την ψήφο του στη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση, γιατί αδυνατούν να δουν την απραξία τους 
και τη συμβολή τους στο να δημιουργούν και όχι 
να λύνουν ζητήματα. Προσπαθούν να  “ισιώσουν 
τη βάρκα  με το γιαλό”.

Ας προσέχουν λοιπόν και οι όψιμοι τιμητές τις 
φουσκοθαλασσιές, γιατί αυτές τους πύργους στην 
άμμο τους διαλύουν…

τοπικές ειδήσεις
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Βραδιά βιβλίου
Στα τελευταία βιβλία του γνωστού εκπαιδευτικού 
-µουσικού Νίκου Σαρρή, θα είναι αφιερωµένο το 
βράδυ της Κυριακής 8 Μαΐου 2022, στην αίθουσα 
του «Αρχιλόχου» στις 20.00, στην Παροικιά, µε 
την υπογραφή των εκδόσεων «ΕΝΤΥΠΟΙΣ».

Της εκδήλωσης θα προηγηθεί συζήτηση με βα-
σικούς ομιλητές τους φιλολόγους Ελένη Αρκουλή 
και Τάσο Κασαπίδη.

Αποσπάσματα των βιβλίων του Νίκου Σαρρή, 
«Το Καλάμι» και «Ασκήσεις στην Ομοιοκαταληξία 
και στη Μετρική», θα διαβάσει η Μοσχούλα Κο-
ντοσταύλου.

Την βραδιά θα πλαισιώνουν με τη μουσική τους 
η Κωνσταντίνα Ανδρεάκου στο πιάνο και ο Γιάν-
νης Σιφναίος στο βιολί. Τραγουδούν η Κυριακή 
Σπανού, ο Θοδωρής Κρητικός και ο Μανώλης 
Ραγκούσης. Συμμετέχει η χορωδία του Π.Σ. «Αρ-
χίλοχος».

Πέρασαν 26 
χρόνια…

Για πολλούς µπορεί να φαντάζει σαν χθες, αλλά 
πέρασαν κιόλας 26 χρόνια από το ναυάγιο του 
«Ποσειδών Εξπρές» στο λιµάνι της Παροικιάς, 
στις 19 Απριλίου 1996.

Εκείνο το ναυάγιο εκτός του ότι στέρησε από την 
Παροναξία ένα πλοίο «θρύλο», άφησε πίσω του και 
αρκετά ερωτηματικά. Ευτυχώς όμως δεν άφησε 
πίσω του κανένα νεκρό κι αυτό μάλλον «κατεύθυ-
νε» στη συνέχεια και την πορεία διερεύνησης της 
υπόθεσης.

Το ατύχημα
Ο πρώην δήμαρχος, Κώστας Αργουζής, για το 

ατύχημα είχε γράψει στις 10 Απριλίου 2016 τα 
εξής:

«Ήταν σχεδόν µεσάνυχτα, 19 Απριλίου 1996, όταν 
µε πήραν τηλέφωνο για να µου δώσουν τη συντα-
ρακτική είδηση, ότι το ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΕΞΠΡΕΣ, το κα-
µάρι της ελληνικής ακτοπλοΐας τότε, υπέστη ρήγµα 
στα αβαθή της Σπίθας µέσα στο λιµάνι της Πάρου, 
στην προσπάθειά του να αποφύγει σύγκρουση µε 
άλλο πλοίο της ακτοπλοΐας.

Ο καπετάν Σπύρος Θηραίος, ο πλοίαρχος του ΠΟ-
ΣΕΙ∆ΩΝΑ, κατάφερε να δέσει το πλοίο στον προ-
βλήτα και να το αδειάσει από τους επιβάτες και τα 
οχήµατα, όχι όµως και να το προσαράξει στα αβαθή 
του κόλπου, αφού οι µηχανές του είχαν σβήσει από 
τα νερά που είχαν εισρεύσει στο µηχανοστάσιο. Το 
πλοίο που είχε πάρει κλίση από την αριστερή του 
πλευρά, στις 5 παρά τέταρτο το πρωί, βυθίστηκε µε 
ένα ανατριχιαστικό θόρυβο.

Στις 6 το πρωί του Σαββάτου 20 Απριλίου, συ-
γκάλεσα το δηµοτικό συµβούλιο και κηρύξαµε το 
νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αν και αυτό 
δεν ήταν δική µας αρµοδιότητα. Το πλοίο είχε 200 
τόνους καύσιµα και ο κίνδυνος να ρυπανθεί ο κόλ-
πος της Παροικιάς ήταν άµεσος µε τεράστια ζηµιά 
στο θαλάσσιο περιβάλλον και στον τουρισµό του 
νησιού.

Το σηµείωµα αυτό το γράφω για έναν κυρίως 
λόγο. Για να θυµίσω στους συµπατριώτες µου (και 
πιο πολύ να πληροφορήσω τους νεότερους) για τη 
συµβολή τριών σπουδαίων ανθρώπων στην προ-

σπάθεια που έγινε να αποτραπεί η ρύπανση του 
κόλπου. Πρόκειται για τον αείµνηστο Γιώργο Μπί-
σµπα, γνώστη του αντικειµένου που µε ενηµέρω-
σε επαρκώς για ζητήµατα που έχουν σχέση µε την 
αποτροπή της ρύπανσης, τον τότε Λιµενάρχη Πάρου 
και σήµερα ναύαρχο σε αποστρατεία Βασίλη Σιέτ-
το και τον αξιωµατικό του Λ.Σ. Πέτρο Κοντόπουλο, 
καλή του ώρα όπου κι αν βρίσκεται, που υπηρετού-
σε τότε στη ∆ιεύθυνση Θαλασσίου περιβάλλοντος 
του ΥΕΝ. Η άριστη συνεργασία που υπήρξε µε τους 
δύο αυτούς εξαίρετους αξιωµατικούς του Λιµενι-
κού Σώµατος, µαζί µε τις συµβουλές του Γιώργου 
Μπίσµπα, σε µένα, έσωσαν το νησί από τη ρύπαν-
ση, ακυρώνοντας και τα παιχνίδια των εταιρειών 
αντιρρύπανσης που µυρίστηκαν πολύ χρήµα, εάν 
η ρύπανση γινόταν ανεξέλεγκτη (…)».

Οι ευθύνες
Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», στις 

24/5/1997 γράφτηκε:
«Στον πλοίαρχο του «Ναϊάς Εξπρές», (...), αποδίδει 

ευθύνες το Ανακριτικό Συµβούλιο Ναυτικών Ατυ-
χηµάτων για τη βύθιση µέσα στο λιµάνι της Πά-
ρου, τον Απρίλιο του 1996, του πλοίου «Ποσειδών 
Εξπρές».

Ευθύνες για τη βύθιση του «Ποσειδών Εξπρές» 
αποδίδονται ακόµη στον α’ µηχανικό του πλοίου, 
(...), διότι σύµφωνα µε πληροφορίες δεν ανέφερε 
ότι στα χωρίσµατα των στεγανών του πλοίου υπήρ-
χαν τρύπες µε αποτέλεσµα να γεµίσει το «Ποσει-
δών Εξπρές» νερό, στον ελληνικό και γαλλικό νηο-
γνώµονα, καθώς και στη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης 
Εµπορικών Πλοίων του ΥΕΝ, αφού το πλοίο είχε 
περάσει από επιθεώρηση 20 ηµέρες πριν από τη 
βύθισή του και κανείς δεν πρόσεξε το πρόβληµα µε 
τα στεγανά.

Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, στον πλοίαρ-
χο του «Ναϊάς Εξπρές» αποδίδονται ευθύνες επειδή 
έκανε πρόσω ολοταχώς, χωρίς να ειδοποιήσει τον 
πλοίαρχο του «Ποσειδών Εξπρές», (...), απέπλευσε 
µε τον καταπέλτη να ακουµπά στη θάλασσα επει-
δή είχε σπάσει το συρµατόσχοινο και δεν εκτίµησε 
σωστά την απόσταση µε το άλλο πλοίο».

Το άδοξο τέλος
Το «Ποσειδών Εξπρές» ήταν το «βασιλοβάπορο» 

της εποχής του. Όταν μετά από καιρό ανελκύστη-
κε, μεταφέρθηκε σε ντάνα στην Ελευσίνα και το 
2001 με το όνομα «BEL AIR» ρυμουλκήθηκε στην 
Τουρκία, όπου και διαλύθηκε

απόψεις-ειδήσεις

Αναρχία στον 
παραλιακό της 
Παροικιάς

Μετά από δύο χρόνια, που την περίοδο του 
Πάσχα λόγω κορωνοϊού δεν είχαµε επισκέ-
πτες στο νησί µας, φέτος, επανήλθαµε σιγά-
σιγά στις γνώριµες εποχές µε την κίνηση.

Λόγω των προηγούμενων καταστάσεων 
όλοι λίγο-πολύ έκαναν τα στραβά μάτια σε 
περιπτώσεις μικρής παραβατικότητας. Κατα-
νοητό απ’ όλους αυτό ως ένα σημείο όμως. 
Φυσικά όταν κλείνεις τα μάτια σε παρόμοιες 
περιπτώσεις είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτές 
όχι μόνο θα πολλαπλασιαστούν στη συνέχεια 
αλλά θα οδηγηθείς και σε ανεξέλεγκτες κα-
ταστάσεις. Από πού να αρχίσεις και πού να 
τελειώσεις με τα όσα είδαμε κατά την περίοδο 
του Πάσχα. Από το ότι στους δρόμους επικρα-
τούσε πλήρης αναρχία. Όπου ήθελε στάθμευε 
ο καθένας αδιαφορώντας για το τι προβλήμα-
τα επιφέρει αυτό. Ο κατ’ ευφημισμός μονό-
δρομος της παραλιακής οδού Παροικιάς, από 
το λιμάνι έως το Μπουνταράκι, δεν ισχύει. 
Στην αρχή όλοι έκαναν τα στραβά μάτια με τα 
μηχανάκια που κάνουν διανομές. Λέγαμε «ε 
πού να πηγαίνουν τώρα γύρω από τον Περι-
φερειακό;». Αποτέλεσμα ήταν η ασυδοσία των 
ντελίβερι οι οποίοι θεωρούν δικαίωμά τους να 
πηγαίνουν ανάποδα ή ακόμα και όταν είναι 
κλειστή η παραλιακή οδός αυτοί να καταστρα-
τηγούν κάθε δικαίωμα στον πολίτη ο οποίος 
θέλει να κάνει περίπατο και να παίξει το παι-
δί του με ασφάλεια στον δρόμο. Μαζί με τις 
μηχανές των καταστημάτων εστίασης έχουμε 
και τα ηλεκτρικά πατίνια τα οποία εκτός του 
ότι είναι επικίνδυνα όταν κινούνται ανάποδα 
στην παραλιακή οδό με μεγάλες ταχύτητες, εί-
ναι και αθόρυβα. Είναι ο εφιάλτης κάθε αμέ-
ριμνου σερβιτόρου που πάει να σερβίρει στα 
τραπέζια της παραλίας.

Ακόμα, κατά την περίοδο του Πάσχα είδαμε 
την άναρχη στάθμευση στην παραλιακή οδό. 
Όπου γουστάρει ο καθένας! Έτσι, είναι σύνη-
θες το φαινόμενο το λεωφορείο της δημοτικής 
συγκοινωνίας να ακινητοποιείται και όλοι 
μαζί (οδηγός λεωφορείου και επιβάτες) να 
ψάχνουν να βρουν τον «μερακλή» που άφησε 
όπου βρήκε το αυτοκίνητο, «για μια δουλίτσα 
δυο λεπτών» όπως λένε. Καθήμενος δε προ 
ημερών στα καθίσματα προς τη θάλασσα μίας 
καφετέριας ήρθε κυριολεκτικά στο μισό μέ-
τρο ένα αυτοκίνητο να παρκάρει δίπλα μου 
(πάνω στο πεζοδρόμιο), κόβοντας κάθε οπτική 
επαφή μου με τη θάλασσα. Άλλωστε η ηχορύ-
πανση, η στέρηση εικόνων ή η φωτορύπανση 
είναι άγνωστες λέξεις στην Πάρο.

∆ύο λύσεις υπάρχουν πλέον. Ή το λιμενικό 
σώμα και η αστυνομία θα εποπτεύουν τροχο-
νομικά την παραλιακή οδό (που είναι υποχρέ-
ωσή τους) ή θα πούμε «ζήτω το μπάχαλο».

συνήθης ύποπτος
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Κοινωνικός 
τουρισμός

Ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, με δή-
λωσή του στην εφημερίδα «Real News», είπε 
ότι «από Ιούλιο θα έχουµε νέο πρόγραµµα κοινωνι-
κού τουρισµού για τις ελληνίδες και τους έλληνες, 
ύψους 30.000.000 ευρώ, µε δυνατότητα διακοπών 
όλο το χρόνο, για να στηρίξουµε αυτούς που δε 
µπορούν ή δεν έχουν».

Σε ό,τι αφορά την πολιτική του υπουργείου του-
ρισμού ο κ. Κικίλιας έκανε λόγο για μια «door to 
door» στρατηγική προαναγγέλλοντας επισκέψεις 
στη Ρουμανία που είναι νούμερο 1 στον οδικό του-
ρισμό, τη Σερβία και τη Γερμανία.

Τέλος, δεν παρέλειψε να ισχυριστεί πως η στρα-
τηγική του υπουργείου του, του πρωθυπουργού 
και της κυβέρνησης είναι το μέρισμα της επιτυχίας 
από τον τουρισμό, να φτάσει στην τσέπη του έλλη-
να που δυσκολεύεται αυτήν την εποχή.
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Ενοικιαζόμενα 
και Airbnb 
έκλεψαν την 
παράσταση

Η Πάρος φέτος το Πάσχα ήταν και πάλι πρωταγω-
νίστρια για τους επισκέπτες και το νησί µας έγινε 
είδηση γι’ αυτό σε «µεγάλα» ΜΜΕ εντός και εκτός 
της χώρας.

Σύμφωνα με το λιμεναρχείο Πάρου κατά τη φε-
τινή πασχαλινή περίοδο (14-24/4/2022), το νησί 
δέχθηκε 18.148 επισκέπτες από τον λιμένα Πα-
ροικιάς. Ακόμα, την ίδια χρονική περίοδο στο νησί 
μας είχαμε την κάθοδο 3.133 αυτοκινήτων ιδιωτι-
κής χρήσης, 381 φορτηγών, 383 δικύκλων και 9 
λεωφορείων, από συνολικά 92 κατάπλων πλοίων 
που έγιναν.

Τέλος, η μεγαλύτερη προσέλευση επιβατών στην 
Πάρο κατά την πασχαλινή περίοδο ήταν το 2019 
όταν αποβιβάστηκαν στο νησί μας 21.716 επισκέ-
πτες.

Τι υποστηρίζουν οι ξενοδόχοι

Τόσο η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Πάρου – Αντιπάρου, Μάνια Αμπατζή, όσο και 
η πρόεδρος του συλλόγου ενοικιαζομένων 
δωματίων Νάουσας «Φιλόξενος ∆ίας» και 
ταμίας της Ομοσπονδίας Τουριστικών Κατα-
λυμάτων Κυκλάδων, Λουκία Μαλαματένιου, 
συμφωνούν ότι οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν 
μία πολλά υποσχόμενη καλοκαιρινή σεζόν που θα 
«αποκαθηλώσει» το απόλυτα επιτυχημένο τουρι-
στικά 2019… όχι όμως χωρίς προβλήματα.

Μάνια Αμπατζή
Δύσκολη η εξίσωση συγκράτησης εξόδων

Πως διαμορφώθηκαν οι πληρότητες κατα-
λυμάτων για τις ημέρες του Πάσχα σε Πάρο 
και Αντίπαρο; 

Μ.Α.: «Για τα λίγα ξενοδοχεία που άνοιξαν το 
Πάσχα, οι πληρότητες παρέµειναν χαµηλά. Για τα 
υπόλοιπα καταλύµατα δεν γνωρίζω να σας ενη-
µερώσω. Άλλωστε είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι 
υπάρχουν αρκετά µη καταγεγραµµένα - αδειοδοτη-
µένα καταλύµατα. Τα περισσότερα ξενοδοχεία θα 
ανοίξουν µέσα Μαΐου».

Οι παρούσες πληρότητες μαρτυρούν την 
πρόοδο της σεζόν που θα ακολουθήσει για 
τον κλάδο;

Μ.Α.: «Υπάρχει ενδιαφέρον τόσο για την 
Πάρο όσο και για την Αντίπαρο που καταλή-
γει σε κρατήσεις και αν δεν έχουµε κάποια 
δυσµενή εξέλιξη στους τοµείς που µας ανη-
συχούν (πανδηµία, πόλεµος Ουκρανίας-Ρω-
σίας). Η σεζόν που ξεκινάει θα παρουσιάσει 
πολύ καλή πληρότητα για τα ξενοδοχεία µας.

Το Ουκρανικό μπορεί να αποτελέσει μία 
ακόμη «σκόπελο» για την τουριστική αγορά;

Μ.Α.: «Όταν ξέσπασε ο πόλεµος, αµέσως πάγω-
σαν οι κρατήσεις. Έχει πλέον επέλθει µία ισορροπία 
στο επίπεδο των κρατήσεων, αλλά καµία ισορρο-

πία στις τιµές των µεταφορών, των καυσίµων, των 
τροφίµων και των αναλώσιµων. Σίγουρα η όποια 
εξέλιξη του πολέµου θα επηρεάσει άµεσα το κλίµα 
και τη διάθεση για διακοπές, καθώς και την προσέ-
λευση τουριστών, παρόλο που η Πάρος και η Αντί-
παρος δεν δέχονται σηµαντικό όγκο τουριστών από 
τις εµπόλεµες περιοχές. Προφανώς και όλα αυτά 
θα επηρεάσουν τη φετινή σεζόν και ενώ την προη-
γούµενη διετία κυνηγούσαµε την πληρότητα, φέτος 
συµπληρωµατικά θα κυνηγάµε και την συγκράτη-
ση των εξόδων. Η εξίσωση είναι πολύ δύσκολη».

Πόσο καθοριστική θα είναι η αναζωογό-
νηση της εγχώριας αγοράς στη μετα-covid 
εποχή;

Μ.Α.: «Η Πάρος και η Αντίπαρος πάντα δέχονταν 
και εξακολουθούν να δέχονται επισκέπτες από την 
εγχώρια αγορά. ∆έχονται βέβαια και από το εξωτε-
ρικό. Στοχεύουµε να διατηρήσουµε τις αγορές µας 
και να επεκταθούµε και σε νέες αγορές. Ήδη έχει 
γίνει καλή αρχή µε την αγορά της Αµερικής».

Σε ποιες αγορές ποντάρει περισσότερο το 
νησί;

Μ.Α.: «Ο κυρίαρχες αγορές στο νησί είναι οι γαλ-
λόφωνες. ∆εχόµαστε πληθώρα τουριστών από τη 
Γαλλία, την Ελβετία, το Βέλγιο. Επίσης, δεχόµαστε 
πολλούς επισκέπτες από τη Μ. Βρετανία και τη Γερ-
µανία. Έντονη είναι και η παρουσία των Ιταλών».

Ο κλάδος έχει αποφασίσει τη δυνατόν συ-
γκράτηση των τιμών, δεδομένης της αύξησης 
των τιμών εισιτηρίων και ενέργειας-καυσί-
μων;

Μ.Α.: «Οι τιµές έτσι κι αλλιώς δίνονται στα πρα-
κτορεία ένα χρόνο πριν. Η πρόθεση όλων είναι οι τι-
µές να συγκρατηθούν, ωστόσο κάθε επιχειρηµατίας 
αποφασίζει το καλύτερο για την επιχείρησή του και 
τη βιωσιµότητά της».

H Fraport Greece υπολογίζει ότι η κίνη-
ση στα αεροδρόμια της χώρας κατά το μήνα 
Μάρτιο άγγιξε το 78% της αντίστοιχης κίνη-
σης του 2019. Έχετε αντίστοιχα στοιχεία και 
προγνωστικά για την Πάρο;

Μ.Α.: «Τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας 
δείχνουν ότι η χρονιά θα πλησιάσει και ίσως ξεπε-
ράσει τις αφίξεις του 2019. Οι προγνώσεις βέβαια 
είναι σε τέτοιες χρονικές περιόδους -εν µέσω πο-
λέµου και πανδηµίας- επισφαλείς. Χρειάζεται στα-

θερότητα και ασφάλεια για να εξελιχθεί η σεζόν 
οµαλά και µε καλή πληρότητα».

Από πλευράς προωθητικών ενεργειών προ-
βολής και διαφήμισης της Πάρου ως κορυ-
φαίος τουριστικός προορισμός, τι έχετε σχε-
διάσει;

Μ.Α.: «Η Ένωση Ξενοδόχων συµµετέχει στην 
τουριστική επιτροπή του δήµου Πάρου, µέσω της 
οποίας εγκρίνονται οι συµµετοχές σε εκθέσεις και 
οι προωθητικές ενέργειες του νησιού. Η Ένωση 
είναι σε επικοινωνία τόσο µε τον ΕΟΤ όσο και µε 
το υπουργείο Τουρισµού για θέµατα προώθησης, 
αλλά και για θέµατα που απασχολούν τον κλάδο 
µας. Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια λόγω πανδηµί-
ας αναπτύχθηκε στενή επικοινωνία µε όλους τους 
φορείς, ώστε να υπάρχει στήριξη και αλληλοβοή-
θεια».

Λουκία Μαλαματένιου
Το σοβαρότερο πρόβλημα η εύρεση 
προσωπικού

Πως ήταν αυτό το Πάσχα και η Πρωτομαγιά 
από πλευράς πληρότητας;

Λ. Μ.: «Το Πάσχα πράγµατι πήγε πάρα πολύ 
καλά, ίσως µάλιστα η πληρότητα να ξεπέρασε το 
90% των κλινών που ήταν διαθέσιµες, καθώς δεν 
άνοιξαν πολλά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις ενοι-
κιαζόµενων δωµατίων. Ίσως και το 50% αυτών να 
παρέµειναν κλειστά. Σε ό,τι αφορά όµως την Πρω-
τοµαγιά, η κίνηση ήταν πιο υποτονική».

Και όλοι αυτοί οι επισκέπτες που φέρεται να 
έφτασαν με πλοία και αεροπλάνα στο νησί, 
που φιλοξενήθηκαν κατά την γνώμη σας;

Λ.Μ.: «Νοµίζω ότι ένας µεγάλος όγκος επισκε-
πτών εξυπηρετήθηκε από Airbnb. Όσους γνωρί-
ζω που διαθέτουν καταλύµατα µέσω πλατφόρµας 
Airbnb ήταν όλοι «γεµάτοι». Και αυτό γιατί για 
τις βίλες για παράδειγµα δεν απαιτούνται υψηλά 
κόστη λειτουργίας, όπως για τα ξενοδοχείων που 
χρειάζονται πολύ προσωπικό, για λίγες µόνον ηµέ-
ρες. Πώς θα καλύψουν αυτά τα έξοδα, χωρίς έσοδα. 
Ο Μάιος δεν είναι µήνας τουριστικά προσοδοφό-
ρος. Μετά του Αγίου Πνεύµατος ανοίγει ουσιαστικά 
η τουριστική αγορά».

Μ. Αµπατζή, πρόεδρος ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου

Λ. Μαλαµατένιου, πρόεδρος εν. δωµατίων «Φιλόξενος ∆ίας»
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Στατιστικές πλατφόρμες του κλάδου φέ-
ρουν τη Νάουσα «πρωταθλήτρια» σε ποσοστά 
πληρότητας και κόστους διαμονής το φετινό 
Πάσχα. Λέτε λοιπόν ότι την αγορά τη διαμόρ-
φωσαν τα Airbnb;

Λ.Μ.: «Φθηνά καταλύµατα δεν υπάρχουν ού-
τως ή άλλως αλλά βάσει στοιχείων τα 4άστερα δεν 
άνοιξαν. Και αυτό µπορεί να το διαπιστώσει κανείς 
γνωρίζοντας ότι το φθηνότερο δωµάτιο που δόθηκε 
στη Νάουσα ήταν στα 50 ευρώ, ενώ το ακριβότερο 
µπορεί να έφτασε και τα 180 ευρώ µε πρωινό».

Έχετε εικόνα για τις κρατήσεις της καλοκαι-
ρινής περιόδου;

Λ.Μ.: «Τα πρώτα στοιχεία από Booking και 
Expedia δείχνουν ότι το φετινό καλοκαίρι θα πάει 
πάρα πολύ καλά. Βέβαια µιλάµε για Ιούλιο-Αύγου-
στο που έτσι ή αλλιώς δεχόµαστε πολλούς επισκέ-
πτες. Η διαφορά θα φανεί αν έχει κόσµο από αρχές 
Ιουνίου και αν θα συνεχιστεί και µετά τον Σεπτέµ-
βριο».

Οι πρώτες ενδείξεις δηλαδή θα μπορούσαν 
προμηνύουν ακόμα κι επιστροφή στην προ-
covid εποχή και στις εκρηκτικές πληρότητες 
του 2019;

Λ.Μ.: «Το 2019 θα το ξεπεράσουµε σίγουρα κατά 
την γνώµη µας. Κάτι που ήδη νοµίζαµε ότι το είχα-
µε πετύχει το Πάσχα, αλλά οι απόψεις διίστανται».

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργεια-
κή κρίση που αποτυπώθηκε σε εισιτήρια και 
μετακινήσεις λέτε ότι τελικά δε θα επηρεάσει 
την επικείμενη τουριστική σεζόν.

Λ.Μ.: «Η αλήθεια είναι ότι το ξέσπασµα του πο-
λέµου µας τρόµαξε όλους. Ενώ, είχαν αρχίσει µε 
ταχείς ρυθµούς οι κρατήσεις, αµέσως παρατηρή-
θηκε ένα απότοµο «κράτηµα» που διήρκεσε πε-
ρίπου έναν ολόκληρο µήνα. Μετά όµως η αγορά 
ανέκαµψε και αυτό φάνηκε και από τις κρατήσεις 
του Πάσχα».

Άρα δηλώνετε ικανοποιημένοι από τις 
πληρότητες Πάσχα και της Πρωτομαγιάς και 
αναμένετε «πρωταθλητικές» επιδόσεις για το 
ερχόμενο καλοκαίρι.

Λ.Μ.: «Εάν όλα πάνε καλά και δε συµβεί κάτι 
απρόοπτο. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε 
πλέον δεν είναι η προσέλευση τουριστών αλλά η 
ανεύρεση προσωπικού που δεν έχουµε. Εκεί υπάρ-
χει µεγάλο πρόβληµα και δεν ξέρουµε πως θα το 
λύσουµε τελικά».

Και από την άλλη υπάρχουν και οι κυβερ-
νητικές εξαγγελίες για αυστηρούς ελέγχους 
των συνθηκών εργασίας;

Λ.Μ.: «∆εν γνωρίζω πόσο αυστηροί θα είναι οι 
έλεγχοι. Γνωρίζω όµως ότι ενώ είµαστε διατεθει-
µένοι να πληρώσουµε. ∆εν βρίσκουµε προσωπικό. 
Οι περισσότεροι προτιµούν τα Airbnb. Θα πρέπει 
να φέρουµε από αλλού, αλλά δεν υπάρχουν δια-
θέσιµοι χώροι ενοικίασης. Έχουµε πολύ σοβαρό 
πρόβληµα».

Με τα Airbnb και πάλι σε ρόλο «απορυθ-
μιστή;»

Λ.Μ.: «Θα πρέπει να µπουν πιο αυστηροί όροι 
λειτουργίας σε βραχυχρόνιας µίσθωσης ακίνητα. 
Το έχουµε ζητήσει επανειληµµένως και ως Οµο-
σπονδία Τουριστικών Καταλυµάτων Κυκλάδων 
αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν στην πλειοψη-
φία τους ανεξέλεγκτα».

Η άποψη πρακτόρων

∆ημ. Πετρόπουλος
«Η κίνηση το Πάσχα ήταν ικανοποιητική µετά 

από δύο χρόνια πανδηµίας. Είχαµε καλή κίνηση, 
πεσµένη βέβαια σε σχέση µε το 2019. Είχαµε έλλη-

νες επισκέπτες κατά βάση και από ανθρώπους που 
έχουν σπίτια στο νησί. Άλλωστε πολύ λίγα ξενοδο-
χεία είχαν ανοίξει. 

Το νησί έχει µεγάλες δυνατότητες. Οι επισκέψεις 
τουριστών την περίοδο του Πάσχα και της πρωτο-
µαγιάς πιστεύω ότι θα προσεγγίσουν τα νούµερα 
του 2019. Όλα αυτά είναι ένα καλό µήνυµα για την 
τουριστική περίοδο κι ένα χαµόγελο για τους επι-
χειρηµατίες. Σίγουρα όµως υπάρχει µπροστά µας 
και το κύµα της ακρίβειας και της αύξησης των 
καυσίµων για το φάσµα του τουρισµού. Πρέπει να 
υπάρξει συγκράτηση του κόστους από πλευράς 
επιχειρηµατιών. Υπάρχουν θέµατα για πολλούς µε 
τις προ-κρατήσεις και τις τιµές που έχουν δώσει. 
Τιµές. Που δόθηκαν σε πρώιµη περίοδο, όπως συ-
νηθιζόταν στον κλάδο.

Ωστόσο, υπάρχει θέληση, υπάρχουν κρατήσεις. 
Ας είµαστε αισιόδοξοι. Νοµίζω θα έχουµε µία καλή 
τουριστική χρονιά».

Γιάννης Αποστόλου
«Το Πάσχα είχε πάρα πολύ κόσµο και πιάσαµε 

ίσως και τις αφίξεις του 2019, πριν δηλαδή τον κο-
ρωνοϊό. Προσωπική µου άποψη είναι ότι ξεπερά-
σαµε το 2019 γιατί τα στοιχεία που έχω είναι µόνο 
των πλοίων και δεν ξέρω τι έγινε µε τα αεροπλάνα. 
Οι πτήσεις έχουν αυξηθεί κατά πολύ σε σχέση µε 
το 2019 και όλες οι πτήσεις που ήρθαν την περίοδο 
του Πάσχα ήταν γεµάτες. Πιστεύω ότι ήρθαν συνο-
λικά 20-22.000 επισκέπτες.

Όπως φαίνεται επανερχόµαστε σε κανονική ροή 
και νοµίζω ότι το καλοκαίρι θα πάµε πολύ καλά. Έτσι 
δείχνουν τα νούµερα (εκτός σοβαρού απροόπτου) 
και οι προ-κρατήσεις. Σίγουρα βέβαια, οι προ-κρα-
τήσεις δεν µπορούν να είναι ένα σίγουρο γεγονός, 
διότι όπως γνωρίζετε παλιά οι προ-κρατήσεις ήταν 
πληρωµένες µε µία προκαταβολή στα ξενοδοχεία. 
Τώρα, λόγω covid, όλες οι µεγάλες εταιρείες και οι 
tour operator δεν κάνουν προπληρωµές, επειδή, 
ακριβώς, κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι τα πρω-
τόκολλα, κλπ. Άρα, µπορεί σαν ξενοδόχος να έχεις 
µία κράτηση η οποία όµως δεν είναι προπληρωµέ-
νη, και, άρα, δε σηµαίνει ότι είναι σίγουρη κράτη-
ση. Μπορεί να ισχύει, µπορεί και να µην ισχύσει. 
Άρα όλες οι προ-κρατήσεις είναι ένα ερωτηµατικό. 
Παρόλα αυτά είµαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα 

έρθει κόσµος το καλοκαίρι. Η χρονιά θα πάει καλά 
και ίσως επαναλαµβάνω πιάσουµε τη χρονιά του 
2019».

Οι αλήθειες

Υπάρχουν τρεις μεγάλες αλήθειες για το άνοιγ-
μα της σεζόν στην Πάρο. Η πρώτη αλήθεια είναι 
ότι πήγαμε καλά. Είχαμε κόσμο και σχετικά καλή 
προβολή σε ΜΜΕ, έστω κι αν τα περισσότερα ρε-
πορτάζ ήταν κουτσομπολίστικά. Αρνητικά γενικά 
δεν υπήρχαν.

Η δεύτερη αλήθεια είναι ότι ειδικά οι ξενοδό-
χοι είναι με το μαχαίρι στον κρόταφο. Αυτό όχι για-
τί δε θα έχουν δουλειά (αν δεν υπάρχει για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά κάποιο απρόοπτο), αλλά γιατί 
οι τιμές που έδωσαν ήταν προ κρίσης του πολέμου 
και της ανατίμησης των προϊόντων. Όπως είπε χα-
ρακτηριστικά ένας ξενοδόχος «μόνο στα πρωινά 
υπάρχει ανατίμηση 20% στις τιμές που είχα δώσει 
σε tour operator». Η ακρίβεια λοιπόν είναι αυτή 
για τους ξενοδόχους που ανησυχεί περισσότερο.

Η τρίτη μεγάλη αλήθεια είναι η εύρεση προ-
σωπικού! Ο επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αν-
δρέας Ανδρεάδης, έγραψε σε ανάρτησή του: 
«Πράγµατι υπάρχει τεράστια έλλειψη προσφοράς 
εργασίας µε αµοιβές σηµαντικά πάνω από τις κλα-
δικές συµβάσεις. Τα µεγαλύτερα προβλήµατα εντο-
πίζονται στον επισιτισµό (κουζίνα και service) µε 
ακάλυπτες πάνω από 50.000 θέσεις. Απαιτούνται 
λύσεις τώρα, ο ποιοτικός τουρισµός µας κινδυνεύ-
ει!». 

Από την άλλη πλευρά εργαζόμενοι του τουριστι-
κού κλάδου κάνουν λόγο για εξαντλητικά ωράρια, 
7ήμερη εργασία για 2-3 μήνες χωρίς πληρωμή 
υπερωριών και μισθούς της τάξης των 700-800 
ευρώ. Την ίδια στιγμή αποτελεί «κοινό μυστικό» 
ότι οι συνθήκες διαμονής των εργαζόμενων του 
τουρισμού σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως η 
Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, απέχουν πολύ 
από το να χαρακτηριστούν αξιοπρεπείς. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό, 
Γιώργο Χότζογλου, οι καταγγελίες των εποχι-
κά εργαζομένων στην ΠΟΕΕΤ για παραβίαση των 
όρων της Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας πέφτουν 
«βροχή».
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 Όλοι οι συμμετέχοντες στην ενημερωτική συ-
νάντηση δήλωσαν τη στήριξή τους για τον νομικό 
αγώνα που κάνει η δημοτική Αρχή απέναντι στην 
προσπάθεια των ιδιωτών για την ακύρωση των 
έργων με την προσφυγή τους στο ΣΤΕ η οποία 
εκδικάζεται στις 11 Μαΐου 2022, ενώ και οι ίδιοι 
οι φορείς θα συνδράμουν στη νομική υποστήριξη 
κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, μαζί με τον δι-
κηγόρο του δήμου Πάρου, Φίλιππο Σπυρόπουλο.

Τέλος, οι επαγγελματικοί σύλλογοι του νησιού 
υπερθεμάτισαν στην αναγκαιότητα της δημιουρ-
γίας απαραίτητων χώρων επίγειας εξυπηρέτησης 
στο νέο αεροδρόμιο, καθώς όπως δήλωσαν τα 
οφέλη που θα προκύψουν από την επέκταση του 
διαδρόμου από/προσγειώσεων κατά 400 μέτρα 
(χώρος επέκτασης που ήδη υπάρχει, αλλά δεν έχει 
ασφαλτοστρωθεί ακόμα) είναι πολύ σημαντικά για 
την τουριστική οικονομία της Πάρου.

 Τι δήλωσε ο δήμαρχος

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, σε αποκλει-
στικές δηλώσεις του στη «Φωνή της Πάρου», είπε 
για το θέμα:

«Το θέµα του αεροδροµίου είναι για εµάς ένα 
πολύ σοβαρό και µεγάλο έργο υποδοµής. Όταν 
ανοίγεις τις δύο πύλες σου (λιµάνι – αεροδρόµιο), 
για να υποδεχτείς τον κόσµο πρέπει να καταλάβεις 
ότι αυτές είναι οι πρώτες επαφές που έχει ο του-

ρίστας µε το νησί µας. Όταν έρθει λοιπόν κάποιος 
στο νησί πρέπει να καταλάβει ότι είµαστε ένας σο-
βαρός, αξιόπιστος και ασφαλής προορισµός.

Για εµάς λοιπόν το θέµα του αεροδροµίου είναι 
από τις πρώτες µας προτεραιότητες. Στη λειτουργία 
του αεροδροµίου «παίξαµε» ως δήµος ένα µεγάλο 
και πρωτοπόρο ρόλο. Είναι γνωστό πώς λειτουργή-
σαµε σαν δήµος µε τη βοήθεια ιδιωτικών εταιρειών, 
τη βοήθεια του κράτους, τη βοήθεια των συµπολι-
τών µας και σαφέστατα µε τη συµπαράσταση και τη 
βοήθεια του δήµου.

Αυτό το αεροδρόµιο όµως δεν έχει τελειώσει. Ξε-
κίνησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως ιδέα, όταν 
αγοράστηκαν τα οικόπεδα από την κυβέρνηση, όταν 
κατασκευάστηκε το πεδίο ελιγµών πάλι από την 
κυβέρνηση (δύο διαφορετικές ήταν θυµίζω) κλπ. 
Αλλά υπήρξαν προβλήµατα και εκεί εµείς παίξαµε 
αυτόν τον ρόλο, ώστε να λειτουργήσει το 2016. Κά-
πως έτσι άλλαξε ο ρους της ιστορίας τουρισµού του 
νησιού µας. Η ανάπτυξη από εκεί και πέρα είναι 
ραγδαία. Έτσι, πλέον, εµείς έχουµε υποχρέωση να 
προστατεύσουµε το περιβάλλον του νησιού και να 
παραµείνουµε ένας προορισµός µε βιώσιµη ανά-
πτυξη, αναδεικνύοντας τα φυσικά χαρίσµατα της 
Πάρου.

Παρά ταύτα, το έργο δεν έχει τελειώσει, αφού 
υπάρχει ένας επίγειος σταθµός που δεν µπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες του υπάρχοντος αεροδροµί-
ου και, ο διάδροµος από-προσγειώσεων πρέπει να 

µεγαλώσει κατά 400 µέτρα, ώστε να εξυπηρετεί µε-
γαλύτερα αεροπλάνα. Αεροσκάφη που θέλουν να 
έρθουν και τώρα, αλλά δεν υπάρχει η κατάλληλη 
ασφάλεια, και γι’ αυτό δεν έρχονται. Άρα θέλουµε 
αυτές τις εγκαταστάσεις (διάδροµο από/προσγειώ-
σεων), όπως και χώρους υποδοχής που πρέπει και 
αξίζει σ’ αυτόν τον τόπο.

Υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι φίλοι οι οποίοι ενί-
στανται πάνω σ’ αυτό. Εµείς θα αντιδράσουµε και 
θα προστατεύσουµε τα συµφέροντα των συµπατρι-
ωτών µας. Επίσης, για την ανάγκη να έχουµε γρή-
γορη πρόσβαση σ’ ένα κρατικό νοσοκοµείο.

Εµείς έχουµε αναθέσει σε διακεκριµένο επιστή-
µονα να υπερασπιστεί τα συµφέροντα του τόπου, 
διότι από αυτά τα συµφέροντα κρίνεται το µέλλον 
της Πάρου. Θέλουµε να έχουµε υποδοµές και να 
είµαστε ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός προορισµός, 
µε µία βιώσιµη ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν θέλουµε τη 
συµπαράσταση των συµπατριωτών µας και 
των επαγγελµατιών, οι οποίοι έχουν έννοµο 
συµφέρον, ώστε να υπερασπιστούµε αυτό το 
έργο.

Εµείς έχουµε εµπιστοσύνη στην ελληνική δικαι-
οσύνη και συγχρόνως έχουµε χρέος να υπερασπι-
στούµε τα συµφέροντά µας. Η ισχύς εν τη ενώσει. 
Να δείξουµε ότι αυτό το έργο είναι µεγάλης ση-
µασίας, πρωταρχικής σηµασίας για εµάς. Αυτό το 
έργο θα µας δώσει τη δύναµη να είµαστε ένας αξι-
όπιστος προορισµός».

Τοποθετήσεις στη σύσκεψη

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, στην εισή-
γησή του στη συνάντηση είπε ότι: «∆ε θα αφή-
σουµε κανένα να αµαυρώσει και να ακυρώσει την 
πορεία του έργου που θα αναβαθµίσει το νησί ως 
προορισµό. Οι πολίτες -που έκαναν ένσταση- είναι 
απέναντί µας! Το έργο είναι νοµιµότατο!».

Ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, που 
έλαβε μέρος στη σύσκεψη με την ιδιότητα του προ-
έδρου συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων Πα-
ροικιάς, είπε ότι το αίτημα ενός σύγχρονου αερο-
δρομίου είναι χρόνιο. Ακόμα, ο κ. Μπιζάς κάνοντας 
μία αναδρομή στο έργο υπενθύμισε τα 25 χρόνια 
αγώνων γι’ αυτό και τόνισε ότι τα 1800 μέτρα του 

ΜΑΖΙ για το αεροδρόμιο

Δημοτική Αρχή και 
επαγγελματίες

Στις 28 Απριλίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του δήµου Πάρου µε επαγγελµατικούς 
φορείς του νησιού µας, για την προσφυγή πολιτών στο Σ.τΕ. κατά της επέκτασης 
απαραίτητων χώρων επίγειας εξυπηρέτησης στο νέο αεροδρόµιο Πάρου.
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διάδρομου από/προσγειώσεων είναι έτοιμα από 
το 2014, αλλά «στρωμένα» μόνο τα 1400 μέτρα. 
«Όλοι οι δήµαρχοι και τα δηµοτικά συµβούλια ήταν 
σύµφωνα πάντα. Είναι αστεία πράγµατα όσα ισχυ-
ρίζονται οι ενιστάµενοι. Το αίτηµα για τις υποδοµές 
του αεροδροµίου είναι απ’ όλους τους επαγγελµα-
τικούς φορείς. Και το επαρχείο θα συµβάλει στην 
υπόθεση νοµικά» συμπλήρωσε.

Η τ. Γενική Γραμματέας Τουρισμού, Βίκυ 
Λοΐζου, είπε να ενωθούν οι φωνές μας στον κοινό 
στόχο, για να γίνει καλύτερη η ζωή μας, όπως και 
των επισκεπτών της Πάρου.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι τοποθετή-
σεις του προέδρου της κοινότητας Αγκαιριάς, 
Κων/νου Πούλιου, που μετείχε στη σύσκεψη ως 
πρόεδρος του χωριού που γειτνιάζει με το αερο-
δρόμιο και της προέδρου των ενοικιαζομένων 
δωματίων Νάουσας, «Φιλόξενος ∆ίας», Λου-
κίας Μαλαματένιου.

Η πρόεδρος του συλλόγου καφεστιατορίων 
Πάρου, Όλγα Μοίρα, είπε ότι «είµαστε ανέκα-
θεν θετικοί για την υλοποίηση του έργου» και 
ακόμα ζήτησε να επισπευστούν τα έργα υποδομής 
στην Πάρο.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πά-
ρου-Αντιπάρου, Μάνια Αμπατζή, υποστήριξε 
να ενταθεί η πίεση για την ολοκλήρωση των έρ-
γων υποδομής και ακόμα, ότι ο σύλλογός τους θα 
κάνει παρέμβαση με δικηγόρο κατά τη διάρκεια 
της εκδίκασης της υπόθεσης.

Κλείνοντας τη σύσκεψη ο δήμαρχος, Μ. Κωβαί-
ος, είπε ότι τα συντελούμενα έργα υποδομής στο 
νησί όπως αυτά της αποχέτευσης και ύδρευσης 
θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της καθημερινό-
τητας που έχει ανάγκη ο τόπος. Ακόμα, υπενθύ-
μισε ότι τα έργα για να ξεκινήσει το αεροδρόμιο 
το 2016 ολοκληρώθηκαν μέσα σε 104 ημέρες! 
Τέλος, κάλεσε τους φορείς που θα έχουν νομική 
εκπροσώπηση στη δίκη, να έρθουν σε επαφή με 
τον νομικό σύμβουλο του δήμου στο Σ.τΕ., Φίλιππο 
Σπυρόπουλο.

Η σημασία του έργου

Τα έργα για τα οποία 22 πολίτες που διατηρούν 
οικία στην Πάρο διαμαρτύρονται και έχουν προ-
σφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι πολύ 
σημαντικά και από το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων έχει εγκριθεί η ένταξη της Πράξης: 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5056685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδο-
μές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014 – 2020», με συνολικό κόστος πρά-
ξης 46.365.267,99 ευρώ.

Στη σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων αναφέρονται μεταξύ άλλων 
οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο νέο αεροδρό-
μιο καθώς και το χρονοδιάγραμμα έναρξης και λή-
ξης της πράξης (30.6.21 - 31.12.23).

Ειδικότερα, η ενιαία εργολαβία του έργου περι-
λαμβάνει τρία υπο-έργα:
1. ∆ημιουργία των κατάλληλων υποδομών για τις 
αεροναυτικές υπηρεσίες, δηλαδή

α. Νέο κτίριο αεροσταθμού (terminal) στεγασμέ-
νης έκτασης 12 χιλ. τ.μ., στον οποίο περιλαμβάνε-
ται και σύστημα διαχείρισης αποσκευών, σύστημα 
οπτικών αναγγελιών πτήσεων, τεχνολογία κοινής 
χρήσης CUTE σε κάθε σημείο των επιβατικών δι-
αδικασιών και το σύνολο του ηλεκτρονικού του 
εξοπλισμού.

β. Φυλάκια ασφαλείας
γ. Μόνιμη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
δ. ∆ιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημι-

ουργία οδικού δικτύου μέσα στο χώρο του Αερο-
δρομίου

ε. Επέκταση του χώρου στάθμευσης αεροσκα-
φών

ζ. Επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης
2. Νέος πύργος ελέγχου και κατασκευή πυροσβε-
στικού σταθμού
3. ∆ημιουργία καταστημάτων αφορολόγητων ει-
δών, εστιατορίων, γραφείων και χώρων στάθμευ-
σης, προς εμπορική εκμετάλλευση.

Παράλληλες εργασίες εντάσσονται επίσης στο 
μεγάλο αυτό έργο για το νησί. Συγκεκριμένα, αρ-
χαιολογικές έρευνες και εργασίες, και έργα στα δί-
κτυα των οργανισμών κοινής ωφελείας.

Το ψήφισμα

Ένα σημαντικό όπλο κατά την εκδίκαση της υπό-
θεσης στο Σ.τΕ. είναι και το ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣ-
ΜΑ του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 
30 Μαρτίου 2022.

Στο ψήφισμα –μεταξύ άλλων- σημειώνεται:
«[…] • Καταδικάζει απερίφραστα την πράξη της 

προσφυγής στο Σ.τΕ. που στρέφεται κατά της βού-
λησης του παριανού λαού και στο όνοµα του, και 
απαιτεί να αποσυρθεί η προσφυγή από τους προ-
σφεύγοντες. 

• Συνεχίζει αταλάντευτο τις προσπάθειες για την 
ολοκλήρωση του νέου αεροδροµίου, χωρίς άλλες 
καθυστερήσεις που αποβαίνουν σε βάρος της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών της Πάρου.

Ενώ για τον λόγο αυτό, αποφάσισε ακόµα:
- Την ανάθεση την υπόθεσης παρακολούθησης 

της προσφυγής και διαχείρισης όλων των συνα-
φών νοµικών θεµάτων που ανακύπτουν σε δικη-
γόρο µε σχετική εµπειρία και ειδίκευση στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, ο οποίος θα προβεί και 
στη σχετική προετοιµασία µέχρι την ηµεροµηνία 
εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣΤΕ, αν οι προσφεύγο-
ντες δεν αποσύρουν την προσφυγή.

- Την επίδοση του ψηφίσµατος µας στον υπουρ-
γό και τον Γενικό Γραµµατέα του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, και τον συντονισµό των 
δράσεων µας µε τους φορείς και τις αρµόδιες νο-
µικές υπηρεσίες του Υπουργείου για τη δηµιουργία 
αρραγούς µετώπου (…).

Με βάση τα παραπάνω, και έχοντας υπόψη πόσο 
σηµαντικό είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του έργου, σας ζητάµε να µεριµνήσετε 
για την υποστήριξή του και την εγγύηση της οµα-
λής έκβασης των σχετικών διαδικασιών. Το σπου-
δαίο αυτό έργο πρόκειται να οδηγήσει την 
Πάρο σε µία νέα εποχή µε γνώµονα πάντα τη 
διατήρηση της µοναδικής Κυκλαδικής οµορ-
φιάς και του πολιτισµού µας. Είναι κρίµα να 
στερήσουµε αυτήν την ευκαιρία από τη χώρα και 
τις επόµενες γενιές (…)».

Το σπουδαίο αυτό έργο πρό-
κειται να οδηγήσει την Πάρο 
σε µία νέα εποχή µε γνώµονα 
πάντα τη διατήρηση της µονα-
δικής Κυκλαδικής οµορφιάς 
και του πολιτισµού µας. Είναι 
κρίµα να στερήσουµε αυτήν 
την ευκαιρία από τη χώρα και 
τις επόµενες γενιές (…)».
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Βίκυ  Λοΐζου

Από το «τιμόνι» 
του τουρισμού 
στις Κυκλάδες

Τις ακριβείς «συντεταγµένες» της Πάρου αλλά και 
των Κυκλάδων συνολικότερα, στην εθνική στρα-
τηγική για τη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη της 
χώρας, αποκωδικοποιεί στη «Φωνή της Πάρου» 
η Κυκλαδίτισσα, τέως Γενική Γραµµατέας Τουρι-
στικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βίκυ Λοΐζου. 

Στην πρώτη, εφ’ όλης της ύλης αποκαλυπτική 
της συνέντευξη, αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της Πάρου στη συνολική ανάπτυξη της χώ-
ρας αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα (μαζί 
με τις αδυναμίες) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου, ως προς την άντληση εθνικών και κοινοτικών 
χρηματοδοτικών πόρων για σημαντικά έργα υπο-
δομής στον τόπο.

Η πολύτιμη εμπειρία της στον τουριστικό κλάδο, 
μανατζάροντας τις επιχειρήσεις της οικογένειάς 
της στη Μύκονο, αλλά και το «βαρύ» βιογραφικό 
της, της έδωσαν τα εφόδια για τις καθόλα απαιτη-
τικές και υπεύθυνες θέσεις σε νευραλγικής σημα-
σίας υπουργεία (Ανάπτυξης και Τουρισμού), στην 
ευρωπαϊκή Μονάδα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟ∆) αλλά και 
την τοποθέτησή της στο ψηφοδέλτιο Κυκλάδων 
κατά τις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Η Βίκυ Λοΐζου βρέθηκε για τον εορτασμό του 
Πάσχα στην Πάρο, που επισκέπτεται από μικρή 
και αγαπά για πολύ προσωπικούς λόγους. Εδώ τη 
συναντήσαμε, στο γοητευτικό και φιλόξενο παλιό 
λιμάνι της Νάουσας, όπου μας «άνοιξε» την καρ-
διά αλλά και τα πολύ συγκεκριμένα πολιτικά χαρ-
τιά της… δεσμευόμενη να ξανάρθει.

Η συνέντευξη

κ. Λοίζου καλώς ήρθατε στην Πάρο. Κυ-
κλαδίτισσα κι εσείς στην καταγωγή αλλά και 
μέχρι πρόσφατα Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης, ένας νευραλγικός τομέας για 
τα νησιά αλλά και όλη την Ελλάδα. Για πείτε 
μας πως βλέπετε την περιοχή των Κυκλάδων 
και πως την οραματίζεστε. Τι πρωτοβουλίες 
αναπτυξιακές έχετε αναλάβει αλλά και ποιες 
σκοπεύετε να αναλάβετε περαιτέρω.

Β.Λ.: «Είναι χαρά µου που βρίσκοµαι στην Πάρο 
και στις όµορφες Κυκλάδες. Είµαι όντως Κυκλαδί-
τισσα, µε καταγωγή από τη Μύκονο και µε πάρα 
πολλές αναµνήσεις και στιγµές ζωής εκεί και συγ-
γενείς που ζουν ακόµα στο νησί. Αλλά και πολλές 
αναµνήσεις από την αγαπηµένη µου Πάρο που από 
µικρή παιδί έχω κάνει και Πάσχα, αυτό το ιδιαίτερο 
και ξεχωριστό Πάσχα της Πάρου αλλά και διακοπές 
µε αγαπηµένους ανθρώπους στο νησί.

Η εµπειρία ως Γενική Γραµµατέας Τουρισµού 
µέχρι τον ∆εκέµβριο µου έδωσε πραγµατικά τη 
δυνατότητα να µπω σε βάθος στα ζητήµατα του 
τουρισµού. Ενός τοµέα που είναι βασικός για την 
ανάπτυξη της χώρας µας. Ο πρωταγωνιστής θα 
έλεγα, αφού πέρα από τον ίδιο τον τουρισµό µπο-
ρεί να βοηθήσει στη συνολική ανάπτυξη όλης της 
χώρας. Κάτι που απέδειξε και µε την πανδηµία, 
όντας ο τοµέας που κράτησε όρθια την Οικονοµία, 
όπως και µε την προηγηθείσα οικονοµική κρίση. Ο 

τουρισµός βοήθησε σηµαντικά στην ανάκαµψη της 
οικονοµίας συνολικά».

Είστε ένα νέο και νεαρό πρόσωπο όπως η 
πλειοψηφία των Γραμματέων που ασκούν 
τον πλέον κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση των 
κυβερνητικών πολιτικών. Να υποθέσουμε 
ότι η επιλογή σας για τη θέση έγινε βάσει 
των σπουδών και του βιογραφικού σας συ-
νολικότερα;

Β.Λ.: «Είµαι πολιτικός επιστήµονας, διεθνολό-
γος, µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρωπαϊκή 
Πολιτική και ∆ιοίκηση και έχω εργαστεί πολλά 
χρόνια στο χώρο του ΕΣΠΑ. Προέρχοµαι από την 
ΜΟ∆, τη Μονάδα δηλαδή Οργάνωσης της ∆ιαχεί-
ρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων. Έχω επίσης 
αναλάβει κοµβικές θέσεις στο υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, στα δύσκολα χρόνια των µνηµονίων επί κυ-
βέρνησης Σαµαρά-Βενιζέλου και υπουργού Κωστή 
Χατζηδάκη, όπου σχεδιάσαµε τις µεταρρυθµίσεις 
εκείνες πάνω στις οποίες τέθηκε η οικονοµία για 
µπορέσει να ξεπεράσει την κρίση.

Βέβαια προέρχοµαι και από µία επιχειρηµατική 
οικογένεια, στον κλάδο του τουρισµού, µε ενοικια-
ζόµενα διαµερίσµατα και κατασκευές στη Μύκονο. 
Επειδή µάλιστα έχασα τους γονείς µου σε τροχαίο 
το 2004, χρειάστηκε η ίδια να αναλάβω και να συ-
νεχίσω τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Άρα και να 
αντιµετωπίσω όλα τα ζητήµατα που απασχολούν 
τον κλάδο, όπως πρόσβαση στη ρευστότητα, προ-
σωπικό, προοπτικές ανάπτυξης και πολλά άλλα».

Τουριστική «βιομηχανία»

Από την εμπειρία σας ως Γενική Γραμμα-
τέας κρίνετε ότι η τουριστική βιομηχανία 
χαίρει μιας «ζεστής αγκαλιάς» από πλευράς 
κυβερνητικών επιλογών για την απαιτού-
μενη εξωστρέφεια αλλά και σε γερές βάσεις 
ανάπτυξή της;

Β.Λ.: «Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουν 
γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια στο υπουργείο Του-
ρισµού. Έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί πολύ 

σύντοµα µία εθνική στρατηγική για τη βιώσιµη 
τουριστική ανάπτυξη, ώστε να µπορέσει να δώσει 
έµφαση σ’ ένα αναβαθµισµένο τουριστικό προϊόν, 
το οποίο θα ενσωµατώνει όλα τα χαρακτηριστικά 
που έχουµε ως χώρα και τον πολιτισµό, και τους 
ανθρώπους και τη γαστρονοµία µας.

Έχουµε εντάξει, αντίστοιχα, τέτοια προγράµµατα 
και στο Ταµείο Ανάκαµψης ώστε να µπορέσουµε 
να χρηµατοδοτήσουµε στρατηγικές δράσεις όπως 
στον θαλάσσιο τουρισµό. Ξεκινήσαµε µια εθνική 
στρατηγική για µαρίνες και τουριστικούς λιµένες 
που δεν υπήρχε µέχρι τώρα κάτι οργανωµένο, πα-
ρότι η Ελλάδα είναι κατεξοχήν νησιωτική χώρα µε 
τόσα χιλιόµετρα ακτογραµµής που είναι κρίµα να 
έχει αναξιοποίητο το θαλάσσιο τουρισµό της. Μόλις 
την προηγούµενη εβδοµάδα ψηφίστηκε ένα νοµο-
σχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που ενσωµατώ-
νει διατάξεις και του υπουργείου Τουρισµού, ακρι-
βώς για να µπορέσουν να προωθηθούν όλες αυτές 
οι δράσεις στο θαλάσσιο τουρισµό. Πολύ σηµαντικά 
είναι όσα έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση και 
ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και υπηρεσιών 
συνολικά. Ανοίγουν συνεχώς προγράµµατα και 
από το υπουργείο Ανάπτυξης και από το υπουργείο 
Ψηφιακής Μεταρρύθµισης που θα ενδυναµώσουν 
αυτή την προοπτική.

Είναι στόχος µας να έχουµε µια πιο «πράσινη» και 
ψηφιακή τουριστική ανάπτυξη. Είναι πάρα πολλά 
αυτά που µπορούµε να κάνουµε. Μπορεί κάποιοι 
να θεωρούν ότι ο τουρισµός έχει αναπτυχθεί τα µέ-
γιστα αλλά πρέπει να αποδείξουµε ότι υπάρχουν 
περισσότερα περιθώρια σωστής ανάπτυξης στο 
µέλλον για την Ελλάδα. Αν ο τουρισµός αναπτυχθεί 
σωστά, µπορεί να αποτελέσει το όχηµα για την συ-
νολική ανάπτυξη της χώρας. Του κατασκευαστικού 
τοµέα, της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και των 
εξαγωγών».

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σημειώνει τις 
δέουσες επιδόσεις αναφορικά με τη διεκδί-
κηση αλλά και την απορροφητικότητα από 

Βίκυ Λοΐζου, τέως Γενική Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης
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εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους;
Β.Λ.: «Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θεωρείται 

από τις ανεπτυγµένες Περιφέρειες στο ΕΣΠΑ. Ήµα-
σταν σε στενή συνεργασία από πλευράς υπουργεί-
ου Τουρισµού µε την Περιφερειακή Αρχή για τα 
περισσότερα δυνατόν έργα. Ως προς αυτό, νοµίζω 
ότι µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά και 
το Ταµείο Ανάκαµψης που ξεφεύγει και αθροίζο-
νται τα κονδύλια, ώστε να µπορούµε να πούµε ότι 
ο τουρισµός είναι και υποδοµές που χρειάζονται. 
Είναι γεγονός βέβαια, ότι επειδή θεωρείται µία από 
τις πλέον ανεπτυγµένες Περιφέρειες, υπάρχει µία 
δυσκολία στη χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων αλλά αν γίνει µε σχέδιο 
-και αυτό είναι που πραγµατικά χρειάζεται- ένας 
καλά οργανωµένος στρατηγικός σχεδιασµός που 
θα αναδεικνύει και θα επιχειρεί να «επουλώσει» 
τις αδυναµίες µας».

Από την εμπειρία σας, ποιες είναι αυτές οι 
«αδυναμίες» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου, για την αντιμετώπιση των οποίων μπο-
ρείτε εσείς προσωπικά να παρέμβετε καίρια;

Β.Λ.: «Τις Κυκλάδες τις αγαπώ πολύ και αυτός 
ήταν ο λόγος που παραιτήθηκα από Γενική Γραµ-
µατέας, για να µπορώ να είµαι υποψήφια βουλευ-
τής και να µπορώ να αφιερώσω όλες µου τις δυ-
νάµεις εδώ. 

Αυτή τη στιγµή οι Κυκλάδες, µε τη Μύκονο, µε 
την Πάρο, αλλά και άλλα νησιά είναι ο βασικός του-
ριστικός προορισµός της χώρας. Είναι πρωταγω-
νίστριες θα έλεγα. Παρόλα αυτά η νησιωτικότητα 
εκτός από πλεονέκτηµα που προσελκύει επισκέ-
πτες είναι και µια αδυναµία γιατί, ακριβώς, χρει-
άζονται περισσότερες υποδοµές και οργανωµένο 
σχέδιο. Άρα για µένα, αυτό που έχει αξία είναι να 
ενώσουµε τις δυνάµεις µας. Κάθε νησί έχει την 
ταυτότητά του και τους δικούς του στόχους αλλά 
θα πρέπει να δούµε πως θα ενώσουµε τις δυνάµεις 
µας για να πολλαπλασιάσουµε το αποτέλεσµα».

Η Περιβόητη Περιφερειακή συνείδηση που 
σχεδόν σε όλη την επικράτεια αποτελεί μια 
πονεμένη ιστορία

Β.Λ.: «Πέραν των δυσκολιών που υπάρχουν σε 
ηπειρωτικές Περιφέρειες, στις νησιωτικές Περιφέ-
ρειες και δη στις Κυκλάδες, είναι πιο δύσκολο να 
δηµιουργηθούν συνέργειες. Νοµίζω όµως ότι έχει 
έρθει ο καιρός να αντιµετωπίσουµε το κοµµάτι του 
τουρισµού πιο οργανωµένα ώστε να αντλήσουµε 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα».

Η υποψηφιότητα

Με δεδομένη τη φρέσκια ματιά της νεαρής 
πολιτικού αλλά συνάμα και τεχνοκράτισσας 
που διαθέτετε, θα ήθελα να μου αποκαλύψε-
τε τα πρώτα βήματα που σχεδιάζετε για την 
εξασφάλιση αυτών των πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσμάτων εάν εκλεγείτε βουλευτής Κυ-
κλάδων στις επικείμενες εθνικές εκλογές.

Β.Λ.: «Το να είσαι βουλευτής σηµαίνει να είσαι ο 
πρεσβευτής του Νοµού προς την Κεντρική ∆ιοίκη-
ση για να µεταφέρεις τα βασικά αιτήµατα του τόπου 
σου. Εκεί που εγώ προσωπικά θα έδινα προτεραιό-
τητα είναι στη βιώσιµη ανάπτυξη, µε την έννοια της 
ανάπτυξης που δεν θα υπονοµεύει το µέλλον µας 
αλλά θα δηµιουργεί τις συνθήκες που όλοι θέλουµε 
για να ζήσουµε και να προσελκύσουµε µόνιµους 
κατοίκους στα νησιά µας, ώστε να είναι βιώσιµα 
και τον χειµώνα».

Εσείς έχετε σκεφτεί ποτέ σοβαρά να ζήσετε 

μόνιμα στο νησί σας;
Β.Λ.: «Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Το 

είχα αποφασίσει µάλιστα κάποια στιγµή αλλά κάτι 
συνέβη τελευταία στιγµή και δεν το έκανα. Και πιο 
παλιά το είχα σκεφτεί, να έπαιρνα, ως υπάλληλος 
της ΜΟ∆, απόσπαση στη Σύρο. Είχα µια σχέση µε 
παριανό, γι’ αυτό και αγαπώ πολύ την Πάρο.

Νοµίζω ότι αν µπορέσουµε να φτιάξουµε τις 
σωστές συνθήκες, σε θέµατα Υγείας και Παιδείας 
που είναι πολύ σηµαντικά για την απόφαση για να 
µείνει κάποιος και να κάνει οικογένεια στα νησιά, 
νοµίζω ότι δεν είµαι µόνο εγώ που έχω νησιωτική 
καταγωγή και αγαπώ πολύ τις Κυκλάδες. Νοµίζω 
θα ήταν πολλοί εκείνοι που θα ήθελαν να µείνουν 
εδώ.

Όταν λέµε άλλωστε βιώσιµη ανάπτυξη δεν µι-
λάµε µόνο για την οικονοµική βιωσιµότητα ενός 
τόπου. Η βιωσιµότητα έχει τρεις διαστάσεις. Την 
οικονοµική και την περιβαλλοντική αλλά κυρίως 
την κοινωνική βιωσιµότητα που είναι και η πιο ση-
µαντική. ∆εν µπορεί να υπάρχει βιώσιµη ανάπτυξη 
αν δεν µπορεί να περνά καλά η κοινωνία και οι 
άνθρωποί της».

Θα θέλαμε κι εμείς να μάθουμε περισσότερα 
για εσάς πριν γίνετε ο πολύ «δικός μας άν-
θρωπος», άμα την εκλογή σας εννοώ. Όπως 
αν είσαστε παντρεμένη ή ελεύθερη, αν μπο-
ρούμε και πως να σας κρατήσουμε εδώ στην 
Πάρο αλλά θα το αφήσουμε για μια μελλοντι-
κή μας συνάντηση.

Β.Λ.: «Μπορούµε να το πούµε. Ναι, δεν είµαι πα-
ντρεµένη».

Είναι αρκετό. Εμείς θα κρατήσουμε το πεί-
σμα και το μεράκι σας να πάτε τον τόπο ένα 
βήμα μπροστά. Έχοντας μάλιστα και την προ-
σωπική στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
καθώς, μαζί ανακοινώσατε την παραίτησή 
σας από το υπουργείο Τουρισμού και το εν-
διαφέρον σας για τις Κυκλάδες.

Β.Λ.: «Έγινε προφανώς µία συζήτηση µε τον 
πρωθυπουργό. ∆εν µπορείς όταν είσαι Γενικός 
Γραµµατέας να παραιτηθείς και να φύγεις, χωρίς 
να έχεις κάνει µία συζήτηση προηγουµένως».

Να ρωτήσω τότε με περισσότερη ευθύτητα, 
έχετε εξασφαλίσει για την εκλογή σας τη στή-

ριξη του μηχανισμού του κόμματος;
Β.Λ.: «Το κόµµα στηρίζει όλους τους υποψήφι-

ους κι ένα δυνατό ψηφοδέλτιο. Αυτός είναι ο πρώ-
τος στόχος. Να πείσουµε όσο το δυνατόν, περισσό-
τερους ανθρώπους να ψηφίσουν Ν∆ και να έχουµε 
ένα µεγάλο ποσοστό στις Κυκλάδες και σ’ όλη την 
Ελλάδα, ώστε να µπορέσουµε να συνεχίσουµε το 
κυβερνητικό έργο µε αυτοδυναµία στις επόµενες 
εθνικές εκλογές».

Είναι εμφανής η σεμνότητά σας, χαρακτη-
ριστικό που επίσης θα επισημάνουμε κατά 
την πρώτη αυτή συνάντησή μας. Καταθέτο-
ντας σας ανοικτή πρόσκληση συζήτησης για 
τα επιμέρους προβλήματα της Πάρου, γνωρί-
ζοντας ότι τα κατέχετε. Σας είδαμε και στην 
πρόσφατη σύσκεψη φορέων για την επέκτα-
ση του νέου αεροδρομίου στο νησί.

Β.Λ.: «Με χαρά την αποδέχοµαι. Έχω ήδη πει ότι 
είµαι πρόθυµη να δίνω πάντα τον καλύτερό µου 
εαυτό για την αντιµετώπιση ζητηµάτων που αφο-
ρούν τον τόπο µου».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 
σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΩΜΑΤΑ, 
πωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. Τηλέφω-
νο για πληροφορίες: 6971 822 279

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται πρώην 
εστιατόριο, µπροστά στη θάλασσα, µε 
σάλα και βεράντα 133 τ.µ. και 2 δω-
µάτια µε βεράντα. Χρήζει εργασιών 
ανακαίνισης. Τιµή για όλο το χρόνο 
12.000€. Τηλ. 6972 088 190, 6931 
541 776

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται επαγγελµατικός 
χώρος 102 τ.µ. σε άριστη κατάσταση, 

µε αυλή 70 τ.µ. επί της κεντρικής 
οδού, 15 µ. από την παραλία. Τιµή 
750€. Τηλ. 694 756 1944

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στο δρόµο των καµαρών, 
µετά το ΕΠΑΛ, ενοικιάζονται 2 
καταστήµατα 85 τ.µ. το καθένα, 
κατάλληλα για γραφεία. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6972 077 052

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση 
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο Poseidon of Paros Hotel 

& Spa 5* στην Πάρο για εποχική 
απασχόληση µε ικανοποιητικό µισθό 
συν επιδόµατα. Εάν επιθυµείτε να 
γίνετε µέλος της οµάδας µας, παρα-
καλούµε όπως τηλεφωνήσετε στο 
6987 888774 ή στείλτε το βιογρα-
φικό σας στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τα πόστα 
καµαριερών, µπουφέ σέρβις και
βραδινής ρεσεψιόν. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία για το πόστο καµα-
ριέρας, καθώς και γνώση αγγλικών 
για τα πόστα µπουφέ, σέρβις και 
ρεσεψιόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6947 023 004. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ζητείται για το πόστο 
βραδινής ρεσεψιόν (Ξενοδοχείο Έρη), 
απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6947 023 004

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 
κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρµογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίµων. Ευχάριστος 
και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος 
σχολής µαγειρικής. Παρέχεται 3µηνη 
απασχόληση από Ιούνιο µέχρι και 
Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 
αναλόγως προσόντων. ∆ωρεάν 
∆ιαµονή και ∆ιατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com, 
τηλ. επικοινωνίας: 6946 00 00 36

Η Εταιρεία Χρήστος Παντελαίος & 
ΣΙΑ ΟΕ, αναζητεί για µόνιµη εργασία, 
α) Ο∆ΗΓΟ και β) ΛΟΓΙΣΤΗ. Τηλ. 
επικοινωνίας για περισσότερες 
πληροφορίες: 22840 41598

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ µε προϋπηρεσία 
ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 
Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: dimkasta@otenet.gr

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα-κα-
θαριότητα βίλας, 6 χλµ. από την 
Παροικιά. Θα εκτιµηθεί η δυνατό-
τητα συνεννόησης σε ξένη γλώσσα, 
(αγγλικά). Χρόνος απασχόλησης, 5 
µήνες. Επικοινωνία στο τηλ. 6970 
975 185

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από εταιρεία διανοµών, για µόνιµη 
εργασία. Απαιτούµενα προσόντα: 
Ηλικία έως 35 ετών, απόφοιτος 
λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας, 
γνώσεις λογιστικής, γνώση Η/Υ, 
ευγενική συµπεριφορά. Αποστολή 
βιογραφικών στο Fax : 22840 – 
41563, E-mail: arhicom1@otenet.gr 
ή επικοινωνία στα τηλέφωνα 22840 
– 41252, 41764.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αναζητούνται από την 
εταιρία Lamway Hotel Management 
Group, για το ξενοδοχείο 5* Paros 
Agnanti Resort στην Πάρο για τη 
σεζόν 2022 στη θέση: Βοηθός 
Λογιστή: Τα χαρακτηριστικά του/
της υποψηφίου/ας που απαιτούνται 
είναι: Γνώση Λογιστικού Σχεδίου, 
ΦΠΑ, ΜΥΦ, ΦΜΥ. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών σε θέση βοηθού 
λογιστή ή αντίστοιχη θέση. Αίσθηση 
καθήκοντος και υπευθυνότητα. Η 
εταιρία µας προσφέρει: Απασχόληση 
από Απρίλιο µέχρι Οκτώβριο. ∆ιαµο-
νή και διατροφή εντός καταλύµατος. 
Ανταγωνιστικές απολαβές αναλόγως 
προσόντων. Ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
ενδυνάµωσης δεξιοτήτων και µακρο-
χρόνιας συνεργασίας. Θα χαρούµε να 
σε γνωρίσουµε από κοντά! Αποστολή 
βιογραφικών στη διεύθυνση hr@
lamway.gr

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ για µερική 
απασχόληση µε γνώσεις ελληνικής 
παραδοσιακής κουζίνας ζητούνται 
από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη 
Χρυσή Ακτή Πάρου. Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε στο 6987 888774 
ή στείλτε mail στο operations@
poseidon-paros.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΒΟΗΘΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται από λογιστικό 
γραφείο στην Παροικία της Πάρου, 
για εργασία πλήρους απασχόλησης. 
Προσόντα: Πτυχίο Οικονοµικής 
Κατεύθυνσης - Λογιστικής (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή 
κατωτέρω), Άριστη γνώση χειρισµού 
εφαρµογών MS Offi  ce, Άριστη 
γνώση Αγγλικών µε ευχέρεια στην 
επικοινωνία, Μεθοδικότητα και 
οργανωτικές δεξιότητες. Επιπλέον 
θα συνεκτιµηθούν: Εµπειρία σε 
Λογιστήριο – Οικονοµικό τµήµα, 
Γνώση λογιστικών εφαρµογών. 
Παροχές: Πλήρης Απασχόληση, 
Άριστο περιβάλλον εργασίας, Μισθός 
ανάλογος των προσόντων, Συνεχής 
εξέλιξη. Τηλ.6936784271 και Email: 
sadepar@otenet.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για βίλα κοντά 
στην Παροικιά, για 5/µηνη απασχόλη-
ση. Τηλ. επικοινωνίας: 6948104060

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται 
από Super Market στη Μάρπησσα, 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: broth531@outlook.comΤηλ.
επικοινωνίας:6943279227

∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ ζητούνται από την 
εταιρία Speedex courier Πάρου, για 
µόνιµη ή εποχιακή εργασία. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 22840 22634, 6984 
639 774 και paros@speedex.gr 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη 
εργασία από το κατάστηµα ΦΩΣ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
αγγλικών & Η/Υ. Προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις ή ηλεκτρολογικές γνώσεις 
θα εκτιµηθεί ιδιαιτέρως. ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ: 6946687076, batsouri@
hotmail.com

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από 
κατασκευαστική εταιρεία στην Πάρο, 
για το κατάστηµα λιανικής καθώς 
και ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
jmconstructions.gr , τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22840 22765.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για το ξενοδο-
χείο Αργοναύτης στην Παροικία της 
Πάρου, από Απρίλιο έως Οκτώβριο, 
κατά προτίµηση κάτοικος Πάρου. 
Παρέχονται µισθός και ασφάλιση. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944 625 219

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων 
ζητείται από νεοσύστατο ξενοδοχείο 
5 αστέρων στην Πάρο. Αποστολή 
βιογραφικών στο kostastzamtz83@
gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από νέο ΚΑΦΕ 
στο κέντρο της Νάουσας Πάρου, άν-
δρας ή γυναικά, για παρασκευή καφέ 
και ποτού. Εργασία 8ωρη από 18.00-
02.00. Μισθός,ΙΚΑ και Μπόνους. Για 
το διάστηµα από Μάιο έως Οκτώβριο. 
Τηλ. 6942798728 κ. Μιχάλης

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται, 
για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα της 
Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά 
προτίµηση κάτοικος Πάρου. Μισθός-
ασφάλιση, διαµονή διατροφή. Βιο-
γραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο info@zefi -hotel.com, τηλ.6937 
263 928

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ µε 
προϋπηρεσία ζητείται, για ξενο-
δοχείο 4*στη Νάουσα της Πάρου, 
από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά 
προτίµηση κάτοικος Πάρου. Γνώστης 
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών και 
τεχνικών θεµάτων. Μισθός-ασφά-
λιση, διαµονή διατροφή. Βιογραφικό 
µε πρόσφατη φωτογραφία στο info@
zefi -hotel.com, τηλ.6937 263 928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από τα 
Πρατήρια AVIN στην Πάρο για µόνιµη 
απασχόληση σε ετήσια βάση. Παρα-
καλώ επικοινωνήστε µε τον κ. Φάνη 
στο τηλ. 22840 30012

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ και ΘΕΣΗ 
RECEPTIONIST ζητούνται από 
ξενοδοχείο 5* στην Πάρο. Τηλ. για 

πληροφορίες: 22840 51976, Email 
για αποστολή βιογραφικών: astir@
otenet.gr, astirlogist@gmail.com

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται από τεχνική 
εταιρεία για µόνιµη ή εποχιακή εργα-
σία στην Πάρο. Αποδοχές αναλόγως 
προσόντων. Τηλ. επικοινωνίας: 6983 
913 451 -211 2158341 – Κονταράκη 
∆ήµητρα, ώρες επικοινωνίας: 10:00 
- 16:00

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικια-
ζόµενα δωµάτια στην Παροικιά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6979 547 578

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Χρυσή Ακτή της Πάρου, για τα 
παρακάτω πόστα: ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, 
ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΩΙΝΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6931 728 111

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται από κατάστηµα 
ηλεκτρικών ειδών για µεταφορά 
εµπορευµάτων, µε δίπλωµα οδήγη-
σης. Τηλ. 2284022565, 6945244748

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ζητείται από 
πολυτελές συγκρότηµα ενοικιαζό-
µενων κατοικιών στον ∆ρυό Πάρου, 
για τους έξι καλοκαιρινούς µήνες, 
για τη διαχείριση των κρατήσεων 
και την εξυπηρέτηση πελατών, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παραµονής. Σε 
κάθε περίπτωση θα συντονίζει τα κα-
τάλληλα συνεργεία καθαρισµού και 
συνεργεία συντήρησης. Μισθός πολύ 
ικανοποιητικός. Τηλ. επικοινωνίας 
6947 819 393 από 09.00 έως 15.00

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 
σε µάντρα µε οικοδοµικά υλικά. Τηλ. 
για περισσότερες πληροφορίες: 6971 
624 526

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY µε 
µηχανάκι δικό του και ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/
ΕΣ ζητούνται από το εστιατόριο 
Cavo d’oro στην Παροικιά. Πλήρης 
ή µερική απασχόληση, συζητήσιµο 
ωράριο. Τηλ. επικοινωνίας: 697 997 
6712 και 22840 22620

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από την 
εταιρεία ANTIPAROS EUROPECAR για 
τη στελέχωση του γραφείου της στο 
λιµάνι της Αντιπάρου. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: Η κατοχή αδείας 
οδήγησης αυτοκινήτου (η άδεια 
µηχανής θα εκτιµηθεί). Η ικανότητα 
χρήσης Η/Υ. Γνώσεις Αγγλικών 
(γνώσεις άλλων  ξένων γλωσσών 
θα εκτιµηθούν). Ευχέρεια στην 
επικοινωνία. Για αποστολή βιογρα-
φικών: antiparoscars@gmail.com ή 
επικοινωνήστε στο: 6983 412 685

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από το κατάστηµα CLIMART ΠΑΡΟΥ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ µε γνώσεις υπολογι-
στή. Πληροφορίες στο τηλ. 22840 
28083 και βιογραφικά στο info@
climartparos.gr

Προαγγελίες γάμου 
Ο Τζίμας ∆ημήτριος του Ευαγγέλου και της 

Άννας το γένος Πιπίκου, που γεννήθηκε στη Νί-
καια Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η Πετρο-
πούλου Μαρία του Γεωργίου και της Αρσενίας το 
γένος Χριστοφόρου, που γεννήθηκε στην Πάρο και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στην Πάρο.

Ο Σκανδάλης Αντώνιος του Γεωργίου και της 
Παρασκευής το γένος Μαούνη, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι και κατοικεί στην Πάρο και η Σκαν-
δάλη Αγγελική του Ιωάννη και της Ελένης το 
γένος Ραγκούση, που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 29/5 
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Πυργάκι ∆ρυ-
ού στην Πάρο.

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€ 

Information Officer

iliakis@Leptosestates.gr
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Εκδήλωση 
παριανών

Υπό τον τίτλο: «Η Πάρος ανά τους Αιώνες, από 
την Προϊστορική Εποχή στον 16ο Αιώνα µ.Χ.», η 
Οµοσπονδία Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ), δι-
οργανώνει εκδήλωση τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 
και ώρα 18.00 στο πνευµατικό κέντρο του δήµου 
Αθηναίων (αµφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, Ακα-
δηµίας 50).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης που η έναρξη 
θα γίνει από τον έφορο της ΟΠΑΣ Κωνσταντίνο 
Ροδόπουλο, θα ξεκινήσει στις 6 μ.μ., ενώ θα ακο-
λουθήσουν χαιρετισμοί από τον δήμαρχο Πάρου, 
Μ. Κωβαίο, τον έπαρχο Πάρου, Κ. Μπιζά και τη 
γραμματέα του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου 
και Κυκλάδων, Α. Κάγκανη.

Οι ομιλίες έχουν ως εξής:
18.30 Μέρος Ι, Παρία λίθος και πάριοι γλύπτες: 

Ντόρα Κατσωνοπούλου και Γεώργιος Μοστράτος
19.00 Μέρος ΙΙ, Η Πάρος και ο αρχαίος κόσμος: 

Λίλιαν Καραλή και Ιωάννης Πετρόπουλος
19.30 Μέρος ΙΙΙ, Βυζαντινή και μεταβυζαντινή 

Πάρος: Γιώργος Καλόφωνος
19.40 Μέρος ΙV, Φυσικό και θαλάσσιο περιβάλ-

λον: Ιωάννης Κουκουβέλας
19. 50 Ερωτήσεις – συζήτηση – πορίσματα (Συ-

ντονίστρια: Ντόρα Κατσωνοπούλου, πρόεδρος του 
ΙΑΠΚ, Πάνελ: Ντόρα Κατσωνοπούλου, Γιώργος 
Καλόφωνος, Λίλιαν Καραλή, Ιωάννης Κουκουβέ-
λας, Γεώργιος Μοστράτος, Ιωάννης Πετρόπουλος)

20.30 Απονομή τιμητικής πλακέτας στην κ. 
Ντόρα Κατσωνοπούλου από τον αντιπρόεδρο της 
Ο.ΠΑ.Σ. Αντώνη Πατέλη, για τη σημαντική προ-
σφορά της, στην ανάδειξη και προβολή του αρχαί-
ου πολιτισμού της Πάρου

20.40 Χαιρετισμοί προσκεκλημένων
21.00 Λήξη εκδήλωσης.

ειδήσεις

Σύνδεσμος 
Ναουσαίων

Συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συµβούλιο του 
συνδέσµου Ναουσαίων στην Αθήνα, έπειτα από 
τις αρχαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν στις 10 
Απριλίου 2022.

Το νέο ∆.Σ. αποτελείται από τα εξής μέλη:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Σπύρου
Αντιπρόεδρος: Θανάσης Γαβαλάς
Γραμματέας: Μαρία – Χριστίνα Σκιαδά
Ταμίας: Βαγγέλης Φράγκος
Υπ. Επικοινωνίας: Φλωρεντία Αλιπράντη
Εκπρόσωπος στην Ο.ΠΑ.Σ.: Νίκος Μαλατέστας
Μέλη: Μαρίλια Κωνστάντε, Νεκταρία Μπαφίτη, 
∆άφνη Τσιμαράτου.

Σε σχετική ανακοίνωση του νεοεκλεγέντος ∆Σ 
σημειώνεται: «Τόσο το ζωηρό κλίµα και η ανταλλα-
γή απόψεων στη γενική συνέλευση όσο και η σύν-
θεση του νέου ∆.Σ. µε τη συµµετοχή πολλών νέων 
ανθρώπων δηµιουργούν ισχυρή αισιοδοξία για 
την ανασυγκρότηση του Συνδέσµου και την ενερ-
γοποίησή του σε ένα ευρύ φάσµα δράσεων, από 
την λαϊκή παράδοση και τη σύσφιγξη των σχέσεων 
των µελών µέχρι παρεµβάσεις µας για θέµατα του 
τόπου µας. Προσκαλούµε όλους τους Ναουσαίους 
και τους φίλους της Νάουσας που διαµένουν στην 
Αθήνα να συµµετάσχουν ενεργά στις δραστηριό-
τητες του Συνδέσµου µας, καθώς είναι βέβαιο ότι 
αυτό µπορεί να αποδειχθεί επωφελές τόσο για την 
καλλιέργεια των µεταξύ µας σχέσεων όσο και για 
την πορεία του χωριού µας».

«Ένα μονοπάτι 
πολλές ιστορίες: 
στο δρόμο 
του παριανού 
μαρμάρου»
Περίπατος από την Παροικιά στα Αρχαία Λα-
τομεία στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Πάρου»

Κυριακή 15 Μαΐου 2022 

Ας περπατήσουμε το μονοπάτι από το Βίντζι, το 
εμπορικό λιμάνι της Παροικιάς, μέχρι τα Αρχαία 
Λατομεία στο Μαράθι.

Εκεί συναντιέται η αρχαία  με  τη νεότερη ιστο-
ρία της Πάρου. Ελάτε να μάθουμε, να παρατηρή-
σουμε, να θυμηθούμε, να ξεναγηθούμε στο δρόμο 
του παριανού μαρμάρου, στον  δρόμο που ακολού-
θησαν οι ευρωπαίοι περιηγητές  με προορισμό τα 
αρχαία λατομεία. 

Μια διαδρομή που συναντά  την πολιτιστική και 
την ιστορική  κληρονομιά του τόπου μας.

Τον συντονισμό της περιήγησης έχουν αναλά-
βει η ∆ρ. αρχαιολόγος–μουσειολόγος στο Ελληνι-
κό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Λένα Στεφάνου  και ο 
∆ρ. ανθρωπολόγος–ιστορικός, Άρης Αναγνωστό-
πουλος. Με τη συμμετοχή της ιστορικού–ξεναγού, 
Ιόλης Βιγγοπούλου  και  της ξεναγού, Αυγής Κα-
λογιάννη.
Έναρξη: Λιμάνι Βίντζι – Παροικιά, ώρα 17:00
Επιστροφή: Αρχαία Λατομεία – Μαράθι, ώρα 
19:30 (με λεωφορείο)

Η δράση αυτή είναι ενταγμένη στην πράξη 
«Πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων για την εν-
δυνάµωση της σχέσης της τοπικής κοινότητας της 
Πάρου µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλ-
λον» ενταγµένη στο Τοπικό Πρόγραµµα CLLD-
LEADER/Οµάδα Τοπικής ∆ράσης «Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.»/ Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύ-
ει στις αγροτικές περιοχές/Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων/Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020/ Με τη συγ-
χρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

∆ιοργάνωση: ΑΜΚΕ «Φεστιβάλ Πάρου»
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Υποστήριξη: Ομάδα «Περπατητές Πάρου»

Η ερώτηση του 
ενός εκ. ευρώ

Μετά από δύο ολόκληρα χρόνια µε ουσιαστι-
κούς περιορισµούς κυκλοφορίας, ζήσαµε το 
πρώτο Πάσχα κανονικότητας. Πάσχα ελεύθε-
ρο περιοριστικών όρων. Ακόµη και το πρώτο 
µεγάλο συνέδριο πολιτικού κόµµατος, µετά 
από πολλές αναβολές, πραγµατοποιήθηκε µε 
χιλιάδες συνέδρους, χωρίς ιδιαίτερο φόβο 
και πάθος για την µόλυνση από τον κορω-
νοϊό. Μια νέα εποχή οµαλότητας και ελπίδας 
ξεκίνησε.

Σε λίγο τα πάντα αλλάζουν στην καθημερι-
νότητα μας λόγω της έναρξης της τουριστικής 
περιόδου, της βασικής πηγής των εσόδων της 
χώρας. Προβλέπεται αυξημένη τουριστική κί-
νηση, με νούμερα που μπορεί να ξεπεράσουν 
ακόμη και τις προ πανδημίας εποχές. Όπως 
έγινε και με την τωρινή έξοδο των πολιτών 
από τα αστικά κέντρα.

Μπήκαμε στην κανονικότητα που ξέραμε; 
Θα είναι από εδώ και πέρα καλές οι μέρες 
που θα ξημερώσουν ή μπορεί για κάποιους 
λόγους να «στραβώσουν» οι ευοίωνες προ-
βλέψεις; Με σιγουριά η απάντηση θα δοθεί 
στο τέλος αυτού του χρόνου. Τα ερωτήματα 
πολλά.

Πώς θα εξελιχθεί η πανδημία μετά το τέλος 
του καλοκαιριού και πώς θα επηρεάσει μια 
νέα φάση της, την κοινωνική και οικονομική 
ζωή των πολιτών.

Πώς θα αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής ακρί-
βεια στην ενέργεια, στην εφοδιαστική αλυσί-
δα, στα προβλήματα πολέμου. Η κυβέρνηση 
θα παρέμβει δυναμικά με τις επιδοτήσεις για 
να επαναφέρει τις τιμές στα επίπεδα του προ-
ηγούμενου χρόνου;

Πώς θα επιτευχθεί η πολυπόθητη οικονομι-
κή ανάπτυξη, μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας 
ύφεσης, που φέρνει ο πόλεμος με άγνωστη 
την ημερομηνία λήξης του.

Είναι καλές οι προοπτικές ανάπτυξης ή 
μπορεί να «στραβώσουν» από εξωγενείς πα-
ράγοντες και απρόβλεπτα γεγονότα.

Και η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
«Ποιο είναι το μείζον διακύβευμα των επό-

μενων εκλογών;». Πώς θα είναι η κυβέρνηση 
στις επόμενες εκλογές. Θα είναι αυτοδύναμη 
ή θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας; Ποιος θα 
είναι ο πρωθυπουργός και ποιο θα είναι το 
πρώτο κόμμα που θα βγει από την κάλπη;

Αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις μέχρι 
σήμερα βγάζουν πρώτο κόμμα τη Νέα ∆ημο-
κρατία με αρκετά μεγάλη διαφορά από το δεύ-
τερο κόμμα. Και όπως είθισται στην περίπτω-
ση δημιουργίας κυβέρνησης συνεργασίας, 
πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του πρώτου 
σε σταυρούς κόμμα. Όσον αφορά για τη λεγό-
μενη μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία, 
πρωτεύουσα σημασία έχει η διανομή καρε-
κλών εξουσίας και δευτερεύουσα οι πολιτικές 
των κομμάτων. Αφήστε να λένε το αντίθετο 
κάποια κόμματα.

πολιτικό αποτύπωμα
του Θανάση Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγου
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Πρόκριση 
ακαδημιών 
ΕΠΣΚ

Το πρωτάθληµα Αιγαίου και άρα τη συµµετοχή 
τους στην επόµενη φάση του πρωταθλήµατος 
προεπιλογής εθνικών οµάδων Κ-15 και Κ-17 της 
ΕΠΟ κέρδισε η ΕΠΣ Κυκλάδων, κατά τους τελευ-
ταίους αγώνες της στο γήπεδο της Βούλας (Αθή-
να).

Πρωτάθλημα ΕΠΟ Κ-15
Κυκλάδες – Λέσβος 1-0
Βαθμολογία
1. Κυκλάδες 10
2. ∆ωδεκάνησα 5
3. Σάμος 4
4. Λέσβος 3
5. Χίος 3
Πρωτάθλημα ΕΠΟ Κ-17
Κυκλάδες – Λέσβος 3-1
Βαθμολογία
1. Κυκλάδες 10
2. ∆ωδεκάνησα 5
3. Χίος 5
4. Σάμος 3
5. Λέσβος 1

Πρωταθλήματα ΕΠΣΚ
Β’ φάση πρωταθλήματος
Πύργος – Πανναξιακός 0-0
Ελλάς Σύρου – Φιλώτι 7-0
Βαθμολογία
1. Ελλάς Σύρου 21 (Μπαράζ για Γ’ Εθνική)
-------------------------------------------------
2. Πανναξιακός 16
4. Πύργος 12
5. ΑΕ Πάρου 10
6. Φιλώτι 0

Κ-12 (3ος Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – Παμμηλιακός 4-2
Βαθμολογία
1. Μαρπησσαϊκός 22
2. ΑΟΠ 11
3. Παμμηλιακός 10
4. Φιλώτι 4
5. Νηρέας 1
Σημ. Μαρπησσαϊκός και Φιλώτι έχουν δύο αγώ-
νες περισσότερους.

Μπάσκετ : 
Final four 
Κυκλάδων

Γιορτή του Κυκλαδίτικου µπάσκετ είχαµε το περα-
σµένο Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυµναστήριο 
της Μάρπησσας µε τη διεξαγωγή του φάιναλ φορ 
των οµάδων παίδων. Την πρόκριση στην τελική 
φάση του πρωταθλήµατος µετείχαν ο ΑΟ Άν-
δρου, η ΑΕ Σαντορίνης, ο Περιστεριώνας Τήνου 
και ο Αθλητικός Όµιλος Πάρου.

Οι ημιτελικοί

Νικώντας στην παράταση με σκορ 57-51 ο ΑΟ 
Πάρου κέρδισε στον πρώτο ημιτελικό τον πολύ 
καλό Περιστεριώνα Τήνου, για το φάιναλ φορ του 
πρωταθλήματος παίδων Κυκλάδων.

Οι εκκολαπτόμενοι άσοι και των δύο ομάδων εί-
χαν μεγάλη νευρικότητα κατά τον αγώνα με απο-
τέλεσμα να έχουν αρκετά λάθη. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι λίγο πριν τη λέξη του αγώνα οι παίκτες 
της Τήνου ήταν αυτοί που έδειχναν ότι θα πάρουν 
το ροζ φύλλο του αγώνα, αλλά οι παριανοί παίκτες 
έδειξαν σοβαρότητα και πέτυχαν 6 σερί πόντους 
που τους έστειλαν στην παράταση. 

Η παράταση ήταν «μονόπρακτο» έργο, καθώς οι 
παίκτες του Περιστεριώνα δεν μπόρεσαν να πετύ-
χουν κανένα πόντο και η παριανή ομάδα με άλ-
λους 6 πόντους πήρε τη νίκη. Τα δεκάλεπτα του 
αγώνα είχαν ως εξής: 15-12, 32-34 , 38-43, 51-51 
και παράταση 57-51.

Στον άλλο ημιτελικό αγώνα ο ΑΟ Άνδρου νίκησε 
με ευκολία 72-49 την ΑΕ Σαντορίνης.
Οι πρωταγωνιστές

ΑΟΠ: Θωμόπουλος, Μπιλίρης 2, Κυπραίος, Σω-
φρονάς, Σιφναίος, Λυμαράκης 3, Ζαμπουνίδης, 
Σκιαδάς 8, Ρίνι 22 (1), Βλάσι 22 (4), Παντελαίος

Περιστεριώνας Τήνου: Γιαννίτσης, Κλαυδι-
ανός, Ψαρρός 7 (1), Φώσκολος, Μαχμούτ 3 (1), 
Παπαευθυμίου, Παρασκευάς, ∆ελλατόλας 2, Μαρ-
κουΐζος 14 (3), Βλαστός 16 (1), Πολυκανδρίτης, 
Νικολόπουλος 9 (1)

∆ιαιτητές: Σαμοθράκης, Παπαδημητρόπουλος.

Ο τελικός

Το πρωτάθλημα παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων με 
νίκη 51-62 επί του ΑΟ Πάρου, κατέκτησε η ομάδα 
του ΑΟ Άνδρου. Η εκπληκτική φέτος ομάδα παί-
δων του ΑΟ Άνδρου -που δεν είχε αντίπαλο σε όλη 
τη διάρκεια του πρωταθλήματος- κέρδισε πανάξια 
το τρόπαιο και ετοιμάζεται πλέον για την πανελλή-
νια προκριματική φάση του εθνικού πρωταθλήμα-
τος στις 13-15/5/2022.

Από την άλλη η ομάδα του νησιού μας για μία 
ακόμα φορά ήταν παρούσα σε τελική φάση του 
πρωταθλήματος Κυκλάδων, ενώ πιστοποίησε σε 
όλους ότι στον ΑΟΠ γίνεται καλή δουλειά σε επί-
πεδο ακαδημιών, έστω κι αν η Παροικιά στερείται 
κλειστού γυμναστηρίου. Η ομάδα της Παροικιάς 
έχει κατορθώσει σχεδόν κάθε χρόνο να δίνει το 

παρόν με διάφορες ακαδημίες της στους τελικούς 
της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Ο τελικός αγώνας την Κυριακή 1/5 είχε έναν με-
γάλο πρωταγωνιστή από πλευράς Άνδρου κι αυτός 
ήταν το «πολυβόλο» που λέγεται Έρι Μπέλλο! 
Πέτυχε 44 πόντους ενώ όλη η υπόλοιπη ομάδα 
του πέτυχε 18 πόντους! Θύμισε εποχή Παναγιώτη 
Γιαννάκη στον Ιωνικό Νικαίας, τότε που ο «δάσκα-
λος» του ελληνικού μπάσκετ σημείωνε περίπου το 
70% των συνολικών πόντων της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα του μεγάλου τελικού ήταν: 13-18, 
28-33, 39-50 και 51-62.
Οι πρωταγωνιστές

ΑΟΠ: Θωμόπουλος 2, Μπιλίρης, Κυπραίος 5 
(1), Σωφρονάς, Σιφναίος, Μαούνης, Λυμαράκης 
3, Ζαμπουνίδης, Σκιαδάς 9, Ρίνι 5, Βλάσι 27 (1), 
Παντελαίος

ΑΟ Άνδρου: Λουκίσας, Βίλα 3 (1), Πάπα 1, 
Χέλμης, Μωράκης, Βαρθολομαίος 11, Αθανασίου, 
Μπάρδο 3, Σπυρόπουλος, Πέτσας, Μπέλλο 44 (5).

∆ιαιτητές: Σαμοθράκης, Παπαδημητρόπουλος.
Τέλος, στον μικρό τελικό για το φάιναλ φορ της 

ΕΣΚ Κυκλάδων, η ΑΕ Σαντορίνης κέρδισε με σκορ 
58-50 τον Περιστεριώνα Τήνου.

Μπάσκετ γυναικών

Την ήττα με σκορ 48-36 γνώρισε ο Μαρπησσαϊ-
κός στο κλειστό γυμναστήριο «∆ημήτριος Περιστε-
ράκης» της Νάξου, από τον και μαθηματικά πλέον 
πρωταθλητή Πανναξιακό, ο οποίος θα δώσει αγώ-
νες μπαράζ για την άνοδό του στην Α2 γυναικών.

Η ομάδα του Μαρπησσαϊκού αιφνιδιάστηκε στις 
αρχές του αγώνα με αποτέλεσμα στο πρώτο δε-
κάλεπτο οι Ναξιώτισσες να πάρουν διαφορά 12 
πόντων και 20 πόντων στο ημίχρονο. Στο πρώτο 
δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου ο Μαρπησσα-
ϊκός έκανε ένα 14-8 υπέρ του, αλλά το άσχημο 
ξεκίνημα του παιχνιδιού έφερε το τελικό 48-36.
Συνθέσεις

Πανναξιακός: Φάρκωνα 9, Κατσούλη 2, Βά-
βουλα 2, Τριανταφύλλου 3, Ανεβλαβή, Σαραγιώτη 
12 (1), Καναβάρου 6, Μελανίτη, ∆έτση, Καραμι-
χάλη 14

Μαρπησσαϊκός: Τσιγώνια 4, Σ. Λαουράκη Σπ. 
14, Καλογεροπούλου 3, Κεφάλα 5, Κοτσάλη, Γαβα-
λά 2, Καπαρού 5, Μ. Λαουράκη 3.
Βαθμολογία Γυναικών

1. Πανναξιακός ΑΟΚ 12
2. ΑΟ Άνδρου 10
3. ΑΟ Πάρου 7
4. Μαρπησσαϊκός 5
5. Φανάρια 5
6. Περιστεριώνας 0
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Paros Block
Τα δοµικά στοιχεία PAROS BLOCK κατασκευάζονται απο άριστης ποιότητας και 
προδιαγραφών ελαφρόπετρα και τσιµέντο σε σύγχρονη γραµµή παραγωγής.

Ο σχεδιασµός των προϊόντων απο το σχήµα ώς την σύνθεση, τους προσδίδει 
άριστες ιδιότητες θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, αντισεισµικής 
συµπεριφοράς,µηχανικής αντοχής και πυροπροστασίας.

Το χαµηλό βάρος,η φιλική περιβαλλοντική συµπεριφορά,το εύκολο και γρήγορο 
χτίσιµο µαζί µε την συνολική οικονοµία στην κατασκευή, προσδίδουν επιπλέον 
θετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα PAROS BLOCK.

Ο συνδυασµός σχήµατος και βάρους επιτυγχάνουν ταχύτητα τοποθέτησης, 
µειωµένη ποσότητα συνδετικού κονιάµατος µε αυτόµατη εξοικονόµηση εργατικών 
και υλικών ενώ δεν απατείται η χρήση συµπληρωµατικών µονωτικών υλικών.

 PB-25 PB-20 PB-17 PB-17 PB-10 

µήκος 40cm 40cm 34cm 34cm 39cm

πλάτος 25cm 20cm 17cm 17cm 9cm

ύψος 19cm 19cm 19cm 19cm 19cm

 ενδ. βάρος ξηρού 14,5kg 13kg 8kg 13,5kg 6kg

 τεµάχια/m2 τοιχοποιίας 13,15 13,15 15,15 15,15 13,15 

 κάθετη θλιπτική αντοχή 3,00 N/mm2 2,80 N/mm2 2,80 N/mm2 4,70 N/mm2 2,50 N/mm2 

 θερµοπερατότητα τοιχοποιίας 0.31W/mK 0.30W/mK 0.29W/mK 0.53W/mK 0.26W/mK

τσιµεντόλιθος

1
2
3
4

®

17 ΜΑΪΟΥ
17:00 ΕΩΣ 21:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΟΥΔΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΟ

17 ΜΑΪΟΥ
17:00 ΕΩΣ 21:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΓΚΑΙΡΙΑ

18 ΜΑΪΟΥ
09:00 ΕΩΣ 13:30
18:00 ΕΩΣ 21:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟ)

ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

19 ΜΑΪΟΥ
09:00 ΕΩΣ 13:30
18:00 ΕΩΣ 21:30

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ

20-21-22 ΜΑΪΟΥ
09:00 ΕΩΣ 13:30
18:00 ΕΩΣ 21:30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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